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UND’DE SİSTEMİ KORUMAYA ÇALIŞIRKEN 
İSTENMEYEN KİŞİ OLDUM

Yıllardan beri süre gelen sistemi korumak adına UND’de iste-
meyen kişi ilan edildiği ve makamının etkisizleştirilmeye çalı-
şıldığını ifade eden Mine Kaya, “Şu anki yönetime kırgın ve kız-
gınım eğer yönetim degişirse UND’ye geri dönebilirim” dedi

İCRA KURULU’NU ETKİSİZLEŞTİRDİLER  
UND’deki İcra Kurulu Başkanlığı görevinden istifa

eden Mine Kaya, yıllardan beri süre gelen sistemi
korumak adına çok direndiğini ancak sonunda
bir takım şeylerin düzeleceğine inancının kal-
mamasından dolayı görevinden istifa ettiğini
belirtti. UND’ye ciddi mesailer ve emek harcadığını
ifade eden Kaya, sonunda “istenmeyen kişi” ilan
edilmekten dolayı çok kırgın olduğunu ifade ede-
rek yönetim tarafından icra kurulu makamının
yetkisizleştirilmeye çalışıldığını söyledi. 

YÖNETİM DEğİŞİRSE UND’YE GERİ DÖNEBİLİRİM
UND’nin bu yönetimi ile bir daha çalışmasının

mümkün olmadığını belirten Kaya, “Önümüz-
deki seçimde yönetim el değiştirir o gelen yö-
netim de bana göreve dön çağrısı yapar ise
dönebilirim. Çünkü bu kurumda çalışmayı se-
viyorum. 12 yılımı bu kuruma verdim öyle he-
men kopma olmuyor” diyerek UND’ye dönüş
konusunda bir açık kapı bıraktı.

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEğİ İCRA KURULU BAŞKANI GÖREVİNDEN İSTİFA EDEN MİNE KAYA:

GOODYEAR’A YENİ 
GENEL MÜDÜR

Niegsch, görevini Emin Özkan’a
devrediyor. Nisan 2010’dan bu yana

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin Ge-
nel Müdürlüğü’nü üstlenen An-
dreas Niegsch, görevini 30 Tem-
muz’da Emin Özkan’a devrediyor.

GEÇİŞ BELGELERİ YÜZDE 7 ARTTI

Türkiye genelinde verilen TIR geçiş bel-
gelerinde 2012 yılı Haziran ayında yüzde
7 oranında bir artış yaşanmasına rağmen

TIR karnelerinde ise azalış olduğu görülüyor.
TOBB Ticaret ve TIR Dairesi Başkanlığı’nın ve-
rilerine göre, 2011 yılı Haziran ayında verilen
72 bin 201 adet Geçiş Belgesi sayısı 2012
Haziran ayında yüzde 7’lik bir artışla 77 bin
773 adede yükseldi.

GEÇİŞ BELGELERİNDE ARTIŞ, 
TIR KARNELERİNDE AZALIŞ OLDU

Geçiş belgelerindeki artışa rağmen 2011 Ha-
ziran ayında verilen TIR Karnesi sayısında ise;
yüzde 2,01’lik bir azalış yaşandığı görüldü.
2011 yılında 57 bin 843 adet olarak verilen
TIR Karneleri sayısında, 2012 Haziran ayına
56 bin 678 adetlik bir gerileme olduğu görüyor.
2012 yılının Ocak-Haziran döneminde verilen
geçiş belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 3.39 oranında azalışla 453 bin 812
adetten, 438 bin 408 adede geriledi. Bu dönemde
TIR Karnesi sayısı ise yüzde 1.37 oranında aza-
lışla 340 bin 671 adetten 336 bin 9 adet düze-
yinde gerçekleşti. Ayrıca 2012 yılı Haziran
ayında 2 bin 165 adet sürücü kartı, 12 adet
şirket kartı ile 10 adet servis kartı üretilerek,
sahiplerine ulaştırıldı.

TIR karnelerinin 
say›s› AZALDI

TÜRK MALI DiJiTAL TAKOGRAF 46 ÜLKEYE TOBB-UND LOJiSTiK YATIRIM A.Ş  TARAFINDAN iHRAÇ EDiLECEK

Dijital takografda söz sahibi oluyoruz
Dünyada sadece 4 ülke tarafından üretilebilen dijital takograf cihazı,

TOBB iştiraki TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş, Türktrust ve ASELSAN
arasında imzalanan işbirliği sözleşmesiyle Türkiye'de de üretilecek.

“ULAŞTIRMADA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR”
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ASELSAN Yönetim Kurulu
Başkanı Necmettin Baykul, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın ile TürkTrust
Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Demirezen, ''Sayısal Takograf
Cihazı Projesi'' imza töreni için ASELSAN'da bir araya geldi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu projeyle 1 milyar euroluk
kaynağın ülkede kalacağını duyurdu. Dünyada sadece 4 ülke
tarafından üretilebilen dijital takograf cihazı, TOBB iştiraki
TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş, Türktrust ve ASELSAN
arasında imzalanan işbirliği sözleşmesiyle artık Türkiye'de de
üretilecek. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, imzaladıkları sözleş-
meyle ulaştırma alanında yeni bir dönemin başladığını söyledi. 

TÜRK NAKLİYECİSİ 
SURİYE VE 3. ÜLKELERE
TAŞIMA YAPAMIYOR 
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Artvin’in Şavşat ilçesinde Şavşat’ta hizmet veren 6 no’lu Kamyoncular
Kooperatifi, 25 no’lu il merkezine yolcu taşıyan minibüsçüler kooperatifi
ve 31 no’lu Köy minibüsçüleri kooperatifleri genel kurullarını yaparak
yeni başkanlarını seçti. İlçe müftülük lokalinde ilk genel kurulu 6 no’lu
Kamyoncular Kooperatifi gerçekleştirdi. Yapılan seçimler öncesinde
ilçe merkezi ve köylerinde çalışan kamyoncuların sorunları konuşuldu.
Eski Başkanın aday olmadığı seçimlerde 18 oyun tamamını alan
Engin Küçük başkan olarak seçildi. İlçe merkezinden Artvin merkeze

yolcu taşıyan 25 no’lu Minibüsçüler kooperatifinin seçimi ilçe müftülük
lokalinde yapıldı. Minibüsçülerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin
konuşulduğu seçimlerde tek aday olarak giren Kayhan Demirel yeniden
başkanlığa getirildi. Müftülük lokalinde gerçekleşen son genel kurul
ise Şavşat ilçe merkezinde ilçeye bağlı köylere yolcu taşıyan 31 no’lu
köy minibüsçüleri kooperatifi tarafından yapıldı. İki adayın yarıştığı
seçimlerde aday olan Veliköy muhtarı İrfan Avcının karşısında 32
oyun 21’ini alan Naci Çelik kooperatifin yeni başkanı seçildi.

ŞAVŞATLI
ŞOFÖRLER

BAŞKANLARI’NI
SEÇTİ

Suriye’de devam eden çatışmalardan dolayı Türk nakliye 
firmalarının gidemediği Suriye ve 3. ülkelere yapılan TIR 

taşımacılığının Suriyeli firmalarca yapıldığı belirtildi.

Uzunca bir süredir her türlü çabalara
rağmen temin edilemeyen ve sıkıntı
yaratan “Transit Geçiş Belgesi” prob-
lemi Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,
Moskova Büyükelçiliği ve Uluslararası
Nakliyeciler Derneği (UND)’nin yoğun
çabaları ve girişimleri sonucunda çö-
züldü. Rusya’nın nakliye alanında
faaliyet gösteren Derneği ASMAP ta-
rafından 2 bin adet Rusya Transit
Geçiş Belgesi Moskova’daki Türk Bü-
yükelçiliğine teslim edildi.

BELGELER DOĞRU 
KULLANILMALI

Konuya yönelik sektörü bilgilen-
diren UND Yetkilileri yaptıkları açık-
lamada: “Söz konusu belgeler
06.07.2012 tarihi itibariyle Türki-
ye’ye getirilmeye çalışılacak olup,
İstanbul Dağıtım Ofisine teslim edil-
mesi planlanmaktadır. Diğer taraf-
tan, derneğimiz tarafından yapılmış
olan transit belgelerin kullanımına
ilişkin duyuruları ve Eylül ayında  

yapılması planlanan KUKK toplan-
tısını dikkate alarak, transit belgelerin
doğru kullanılması büyük önem arz
etmektedir. Bu vesileyle, bu sıkıntılı
dönemde Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığımıza, Ekonomi
Bakanlığımıza ve Moskova Büyük-
elçiliğimize sektörümüz adına te-
şekkür eder, bu günlerde büyük fe-
dakârlık gösteren, destek veren üye-
lerimize ve özellikle Rusya- BDT Ça-
lışma Grubu Üyelerimize şükranla-
rımızı sunarız” şeklinde duyurdu.

Rusya’dan 2 BİN ADET 
transit geçiş belgesi alındı

Tacikistan geçifl 
belgesi kotas› iki 
kat›na ç›kar›ld›

Türk-Tacik KUKK toplantısı 3-4 Temmuz 2012
tarihlerinde Duşanbe’de yapıldı. Toplantıda Türk
heyetine Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin YILMAZ, Tacik
heyetine ise Karayolu Taşımacılığı Genel Müdürü
Farrukh FAKHRİDİNOV başkanlık etti. Ayrıca top-
lantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler
Genel Müdürlüğü Gümrük Müşavirleri Daire Baş-
kanlığı Daire Başkanı Kadir Tursun, Ulaştırma De-
nizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Bölge
Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Halil Şahin,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ka-
rayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
O.Hakan Özdemir, UND’den ise Aytekin katıldı.

İLAVE BELGE TALEP EDİLEBİLİCEK
Taraflar, Türkiye ile Tacikistan arasındaki ticaretin

ve karayolu taşımacılığının gerçek durumu hakkında
istatistikî bilgi alış-verişinde bulunarak, iki ülke
arasındaki ticaretin ve karayolu taşımacılığının ar-
tışından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Toplantı sonunda geçiş belgesi kotaları 2012 yı-
lından başlamak üzere iki katına çıkarılarak tek-tip
(ikili/transit) belgeler için 1.500 adete, 3.ülke belgeleri
için 200 adete yükseltildi. Ayrıca ihtiyaç duyulduğu
takdirde tarafların ilave geçiş belgesi talep edecekleri
belirtildi. Bunun yanısıra taşımacılığın serbestleş-
tirilmesi amacıyla hazırlanan Taslak Tadil Anlaşma
Tacik tarafınca incelenerek bir ay içinde bu konuda
yazılı olarak cevap iletileceği ifade edildi.

TİCARET HACMİ ARTACAK 

Türkiye–Tacikis-
tan Kara Ulaştır-
ması Karma Ko-
misyonu Toplan-
tısı 3-4 Temmuz
2012 tarihlerinde Duşanbe’de yapıldı.

‹zmir’in bölgenin
lojistik üssü olacak

UTİKAD'ın İzmir merkezli üyelerinin yanı sıra, şirket
merkezi İstanbul veya diğer şehirlerde olup ta İzmir'de
şubesi bulunan üyelerinin de geniş katılımıyla gerçekleştirilen
İzmir Çalışma Grubu toplantısında, ayrıca bölgenin sorunları,
lojistik ihtiyaçları ve gelişim alanları karşılıklı görüş alışverişi
çerçevesinde değerlendirildi ve bundan sonraki çalışmaların
oluşturulacak eylem planı çerçevesinde yürütülmesine karar
verilirken, Aliağa bölgesinde kapasitelerini artıran limanlar,
Çandarlı limanının yapımına başlanması, İzmir limanının
yük ve yolcu trafiğini artıracak liman altyapı iyileştirme ça-
lışmaları ve kentin kurvaziyer turizmi için cazip bir liman
haline gelmesi de toplantı da konuşuldu.

KEMALPAŞA YA DA ÇANDARLI - 
ALİAĞA LOJİSTİK MERKEZ OLMALI

Basın mensuplarının da katıldığı toplantıda, “Amacımız
öncelikle Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak ve küresel
pazarlarda rekabet edebilecek seviyeye getirecek bir sektör
haline gelebilmektir” diyen UTİKAD Başkanı Turgut Erkeskin,
“Türkiye’nin 2023 hedefleri açısından lojistik sektörüne
ne kadar yatırım yapılması gerekiyor? şeklindeki soruyu
ise “2023 yılı ihracat ve dış ticaretleri doğrultusunda
yapılacak planlama ve detayların ortaya çıkması ile birlikte
bölgelerin lojistik ihtiyaçları da netleşecektir. Hangi bölgeden,

hangi miktarlarda, ne tür ürünlerin ihra-
catının yapılacağının tespit edilmesinin

ardından bölgelerin yatırım gerektiren
lojistik ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları kar-
şılayacak yatırım miktarları da belir-
lenebilecektir. Hangi bölgenin, hangi
tür lojistik altyapı yatırım ve yatırım
miktarına ihtiyacı olduğunu ancak bu

tespitlerden sonra söylemek daha doğru
olacaktır” şeklinde yanıtladı. İz-

mir’in coğrafi avantajı nedeniyle
lojistik geleceğinin çok parlak
olduğunu  da kaydetti.

UTİKAD BAŞKANI ERKESKİN:

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üre-
tenleri Derneği’nin, liman şehri İzmir’de gerçek-
leştirdiği Temmuz 2012 Yönetim Kurulu Toplan-

tısında, İzmir’in lojistik geleceği konuşuldu.

TURGUT ERKESKİN

BAKANLIKLAR VE UND’NİN YOĞUN ÇABALARI SONUCUNDA 

Rusya’nın Türk
nakliyecisine uygu-
ladığı transit belge

sıkıntısı nihayet
sonlandırıldı. İki

ülke arasında yapı-
lan görüşmeler so-

nucunda 2 bin adet
transit geçiş belgesi

teslim alındı. 

Suriye’de Türk TIR’›na 55 KURfiUN
Suriye sınır kapısı Bab-AL Hawa’da

askerlerle muhalifler arasında meydana
gelen olayda çatışmanın ortasında kalan
TIR’da 55 kurşun izi tespit edildi.

Mersin’den aldığı pirinç yükünü Suriye
sınır kapısı Bab-AL Hawa’da Suriye
TIR’ına aktarma yapmak için Cilvegözü
sınır kapısından çıkış yapan 42 yaşındaki
Cuma Yeşil Suriye sınır kapısına ulaş-
tığında gümrük görevlilerine belgelerini
verdi. Çok sayıda TIR olduğu için aracını
gümrükte bırakarak Reyhanlı’daki evine
geldi. Daha sonra ise Bab-AL Hawa’da
askerle muhalifler arasında çatışma çık-

tığını duydu. Yükünü boşaltmak için
bu gün Cilvegözü’nden çıkış yaparak
TIR’ın yanına gitti. TIR şoförü Cuma
Yeşil, “Yükümün boşaltılması için Suriye
kapısına gittim aracımı bıraktığım yerde
kurşunlanmış olarak buldum. Motor
bölümü, kapı içi ve dışı ile Dorsede
kurşun izlerine rastladım ve saydığımda
da 55 tane olduğunu gördüm” dedi.

Bu gün zor şartlar altında yükünü
boşaltarak Reyhanlı Cilvegözü sınır ka-
pısından Türkiye’ye giriş yapan Cuma
Yeşil, çalışmak zorunda oldukları ve
sadece sınır kapısına kadar gittikleri

için bu tehlikeye katlandıklarını söyledi.
Suriye tarafında daha birçok aracın bu-
lunduğunu, çoğunda kurşun izleri ve
bir tanesinde roket isabet ettiğini de
belirterek, “Aracımın başında olsaydım
mutlaka kurşun isabet ederdi. Çok şükür
ki, bırakarak Reyhanlı’ya geldim. Mutlak
ölümden döndüm” diye konuştu. 

Abit Kızılca REYHANLI

Y ıllarca başta Suriye olmak üzere Orta Doğu ül-
kelerine yapılan sebze, meyve, kuru gıda ve
sanayi ürünlerinin Türk TIR’ları ile yapıldığını
anlatan Muşluoğulları Uluslararası Nakliye Fir-

ması sahibi Ali Muşluoğlu, Suriye’de başlayan  ve giderek
artan olaylardan dolayı Türk TIR’larının ve şoförlerinin
can güvenliği olmadığı için  gidemediğini söyledi. Muşluoğlu,
böyle olunca da Orta Doğu’ya yapılan  nakliyeciliğin Suriye
TIR’ları ile gerçekleştiğini belirterek “Yıllarca Orta Doğu
ülkelerine çalıştık. Şimdi ise bu taşımacılığı  Suriye araçları
yapıyor. Ekmeğimizi kaybettik” dedi.

“TIR’LAR YOK PAHASINA GİDİYOR”
1992 yılından   bu yana orta doğuya çalıştıklarını ve

Orta Doğu’nun özellikle Hataylı Nakliyeciler için iyi bir
ekmek kapısı durumunda olduğunu söyleyen Muşluoğlu,
Suriye’deki olaylardan dolayı araçlarının büyük bölümünün
gidemediğini, yük bulunması halinde ise Azerbaycan ve
Gürcistan’a gittiğini ifade etti. Muşluoğlu “Yok pahasına,  ölü
fiyatına çalışıyoruz. Tüm bölgelere verilen teşvik Hatay’a
verilmedi. Aslında, Hatay en önemli konumdadır. Teşvik
bölgesi olması gerekirdi. En azından SGK da indirim
olurdu. Farklı yatırımlara geçmek için teşvik olabilirdi”
dedi. Hatay’ın unutulduğunu, öncülük yapılması gerektiğini
kaydeden Ali Muşluoğlu, devletten destek beklediklerini
söyledi. Olaylardan önce çok iyi durumda olduklarını ve

yeni araç alabildiklerini, ayrıca SGK, vergi gibi primlerini
daha rahat ödeme imkanına sahip olduklarından söz eden
Muşluoğlu, “Olaylardan sonra işler durdu. Yeni araç alına-
mıyor. Borçların   ödemesi için satılığa çıkan TIR’ların
fiyatı yüzde 50 düştü” dedi.

“SURİYE HERKESİ MAĞDUR ETTİ”
Suriye ile bu ülke üzerinden  diğer  ülkelere gidemeyen

araçların Azerbaycan ve Gürcistan’a gittiğini söyleyen
Muşluoğlu şöyle dedi; “Can güvenliği olmadığı için Orta
Doğu’ya gidemiyoruz. Azerbaycan ve Gürcistan’a gidiyor.
Ancak daha çok o bölgede yaşayanlar çalışıyor. Bize ise
yük bulmamız halinde ölü fiyata gidiyoruz. Bu da bizim
için çok zor oluyor.” Muşluoğlu, şoförler ve firmaların
mağdur olduklarını, zarar ettiklerini söyleyerek, devletten
teşvik ve  yeni yatırımlar beklediklerini ifade etti.
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TLS LOJİSTİK’TEN 
2012’de yüzde 34,4 büyüme

TLS Lojistik, sektör genelinde taşımacılık hacimle-
rindeki eksilmeyle birlikte, global müşterileriyle yaptığı
uluslararası taşımacılık işlemlerini artırdı ve kontrat
lojistiğinde büyüme gerçekleştirdi. Müşterilerine geniş
bir yelpazede entegre lojistik yönetimi hizmeti veren
TLS Lojistik, 2012 yılının ilk altı aylık dönemi içerisinde
hızlı büyüme gerçekleştirdi. 

“YILIN İKİNCİ YARISI DA BÜYÜYECEĞİZ”
TLS Lojistik’in global dağıtım ağı ve tam kapsamlı

tedarik zinciri altyapısı olmasının müşterilerin TLS’yi
tercihinde önemli bir faktör olduğunu belirten TLS
Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Hacıalioğlu;
“Sektör çapında navlun hacimlerindeki eksilmeyle birlikte,
özellikle global müşterilerimizle uluslararası taşımacılık
işlemlerini arttırdık. 2012 yılına çok hızlı başlamıştık.
Hızımızı artırarak devam ediyoruz. Yılın ilk yarısını

önemli markaları portföyümüze ekleyerek, mevcut müş-
terilerimizin kontratlarını yenileyerek geçirdik. Alt yapısını
teknolojik gelişim, insan kaynakları değeri ve çevreye
saygı ile temellendirdiğimiz TLS Lojistik, yılın ikinci ya-
rısında da yeni kontratlar imzalayacaktır. Yeni müşteri-
lerimizi portföyümüze katarken mevcut müşteri refe-
ranslarımız, operasyonel performans göstergelerimiz,
maliyet avantajımız, müşteri ihtiyaçlarına göre şeklillenen
esnek ve kaliteli hizmet anlayışımız etkili olmaktadır.
Tüm bu veriler ışığında yıl sonu ciromuzu 200 Milyon
TL olarak hedefliyoruz” dedi.
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SEKTÖRDEN

TASIMACILAR 3
Türk lojistik sektörünün büyümesinde önemli bir role sahip olan
CEVA,  Adana’da 10 bin metrekarelik soğuk lojistik deposunu hizmete
açtı. Türkiye’nin sektördeki ilk ve tek Kontrol Merkezi’ni Mart ayında İs-
tanbul’da açan CEVA’nın 2012 yılı yatırımları Nisan ayında hizmete
giren Gebze’deki 10 bin metrekarelik Transfer Merkezi ile sürdürdü.
Otomotiv, lastik, elektronik, teknoloji, petrokimya, endüstriyel mamuller,
hızlı tüketim ürünleri, basın yayın gibi birçok farklı pazar ve sektöre
hizmet sunan CEVA Lojistik, Adana merkezde hizmete açtığı dev soğuk
lojistik deposunu, gıda güvenliği ve kalitesi için özel olarak inşa edilen

örnek bir teknoloji ile kurdu. CEVA Adana Soğuk Hava Depo’sunda
günde 13 bin kuru koli, 4 bin taze koli ve 20 ton meyve ve sebze
transferi gerçekleştiriliyor. 
CEVA Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü Aslan Uzun, konuya ilişkin
yaptığı açıklamada, “Yaptığımız bu önemli yatırım ile Türkiye’de soğuk
zincir lojistiğinde CEVA olarak iddiamızı ortaya koyuyoruz. 10 bin
metrekarelik depolama alanına sahip Adana Soğuk lojistik deposu ile
günde 60 mağazaya soğuk tutulması gereken ürünlerin transferini ger-
çekleştiriyor, toplamda ise 110 farklı mağazaya hizmet veriyoruz”  dedi.

İSTANBUL NAKLİYECİLER SİTESİ BAşKANI AHMET KOÇiN:

Oya KAYA / Abdullah KARLIDAĞ
Nakliye Piyasasında bireysel kamyoncuya yönelik

bir güvensizliğin hasıl olduğunu belirten İstanbul
Nakliyeciler Sitesi (İSNAD) Başkanı Ahmet Koçin,
vergi tahsili yapılan en ciddi pazar gözüyle bakılan
bireysel kamyoncu esnafının mağdur olduğunu
belirtti. Koçin ”Her alanda destekleme politikaları
yapılırken Türkiye’nin adeta omurgasını taşıyan,
sanayi ve sosyal hayatını tırnaklarıyla kazıyarak
fedakârlıklar yapan şoför esnafımız tamamen
mağdur ve vergi tahsil edilen en ciddi Pazar olarak
görülüyor. Bunun bir taşınabilirlik hacmi var. Bu
konuda kayıtsız kalınması mümkün değil” diyerek
mağduriyetin giderilmesi gerektiğini söyledi.

“ULUSLARARASI NAKLİYECİLER 
HAKSIZ REKABETE YOL AÇIYOR”

Haksız rekabetin birçok sektörde yaşandığını
ama nakliye sektöründe bunun bariz bir şekilde
hissedildiğini vurgulayan Koçin “Uluslararası nak-
liyecilik yapan firmaların yurtiçinde herhangi bir
işi, dönüş işi olarak kendi bölgelerine giderken
alıp götürmeleri yasak. Bu yakalandığı takdirde
cezayı gerektiren bir durum. O da iki kişi arasında
yapılan bir iş olduğundan bunun denetimi de çok
zor.  Bu kusuru engelleyecek kurum da yine
devletin kendisidir. Gerçekleştirilecek olan dene-
timlerde bu haksız rekabet önlenebilir” dedi.

Trafik ve çevre sorunlarını özelikle İstanbul gibi
büyük bir ilde çok fazla hissedildiğini söyleyen
Koçin, bireysel kamyoncu esnafı için “Otopark
alanları yetersiz, yollara mahalle aralarına bırakılan
araçlardan dolayı çok ciddi cezalar, hırsızlık olayları
yaşanıyor” diyerek İSNAD olarak bu konuyla ya-
kından ilgilenerek  kamyoncunun rahatlıkla ko-
naklayabileceği bir tesis oluşturduklarını söyledi.

AVRUPA YAKASINDA 
YENİ BİR TESİS AÇILIYOR

Ahmet Koçin ayrıca İSNAD’ın bireysel nakliyecilere
yönelik Anadolu Yakasında oluşturduğu tesise bir
yenisini de ekleneceğini bunun da Avrupa yakasında
olacağını sözlerine ekledi. Hadımköy’de kurmayı
planladıkları yeni tesiste bankacılıkta, sigortacılığa,
akaryakıttan, lastiğe her türlü hizmet nakliyecilerin

ayağına getireceklerini ve bireysel kamyoncuya
sahip çıkarak oluşturdukları tesiste onların bütün
ihtiyaçların karşılamayı amaçladıklarını söyleyen
İSNAD Başkanı Ahmet Koçin “İSNAD’da en fazla
sahip çıkılan esnaf bireysel kamyoncu dediğimiz
kesim. Çünkü bireysel kamyoncunun sahipsizliği
söz konusu ve biz tamamen kendi öz kaynaklarımızla
bu tesis yatırımlarını yaptık” dedi.

“SIKINTILARIN BİR ÇATI ALTINDA
BİRLEŞEREK ÇÖZÜLMESİ LAZIM”

Sektörde hala varlığını koruyan oluşumlara
pozitif yaklaştıklarını söyleyen Koçin, bunun artık
yeterli olmadığını söyleyerek sözlerini şu şekilde
sürdürdü: “Onların öncelikli çabalarından ötürü
müteşekkiriz. Ama yapılan bu hizmetler yeterli
değil. Bunları daha etkin kılabilmek için Türkiye
çapında örgütlenmiş yeni bir federasyon çatısının
tüm illeri kapsayacak şekilde kurulması ve bunun
organize olmuş hale gelmesi lazım. Aksi takdirde
hiç kimse hem şirket bazında hem de örgüt
bazında kendini savunamayacak. Bölgesel baktı-
ğınızda adeta esnaf birbirini kırıyor”

Şoför esnafının en azından konaklama adına
mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini söyleyen
Koçin, “Şoför esnafımız mağdur. Biz diyoruz ki
belli noktalara lojistik alanlar kurulursa, şoför
güvenli bir alanda dinlenip, iş vaktinde aracıyla
hizmet götüreceği yere rahatlıkla gidebilir. Onun
park edeceği, bir sonraki gün için iş alacağı fırsatları
yakalamak lazım.  İkitelli, Zeytinburnu ve Ambarlı
esnafımız bu konuda sıkıntılar içinde. Oradaki
yöneticilerimizle, esnaflarımızla zaman zaman
düzenlediğimiz toplantılarda bunu konuştuk. Biz
bu çilenin bitmesi için İSNAD olarak bir yatırımın
hem öncüsü, hem de takipçisi olacağız. Kamu
kurumları nezdinde bu konuda görüşmelerimizi
sürdürüyoruz” diyerek kamu kurum ve kuruluşların
da konuya el atması gerektiğini belirtti.

Bireysel kamyoncuya üvey evlat muamelesinin yapıldığını ifade eden İSNAD Başka-
nı Ahmet Koçin ticari gözle bakılan bu sektör esnafına sahip çıkılarak, mağduriyetini

giderici çözümler için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

CEVA’DAN
ADANA’YA 

SOĞUK 
LOJİSTİK 
DEPOSU

Kurulduğu günden bu yana iş ortaklarının reka-
betçiliğine katma değer sağlayan TLS Lojistik,

her biri kendi alanının lideri firmalarla sözleşme
imzalayarak 2012’nin ilk yarısında toplam ciro

geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 34,4 ar-
tarak 90 Milyon TL olarak kaydedildi. 

ARLOD’dan 
Ekonomi Bakan› 
Ça€layan’a ziyaret

Araç Lojistikçileri Derneği (ARLOD), Ekonomi Bakanı
Zafer Çağlayan ve Müsteşar Ahmet Yakıcı’yı makamında
ziyaret ederek hem sektördeki sıkıntıları dile getirdi
hem de sektörle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

“4.90’LIK TAŞIMALAR DAHİ TRAFİK 
GÜVENLİLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMIYOR”

Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı görüşmede
sektör sorununa değinen ARLOD Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Ağaçlı en büyük sorunlarının oto taşımaları,
hafif ticari araç taşımaları ve benzeri taşımalar için imal
edilmiş özel donanımlı römorklara ilişkin gabari yani
dolu araç taşıyıcı römork yüksekliği olduğunu belirterek
Karayolu taşıma yönetmeliğinde yükseklik sınırıyla ilgili
olarak düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

AB üyesi ülkelerde araç taşımalarda uygulanan dolu
römork yükseklik değerinde herhangi bir sınırlama
ve standardın olmadığını belirten Ağaçlı, AB üyesi
ülkelerin gösterdiği bu esnekliğin diğer ülkelerdeki
araç taşıma sektörünün önün açtığını söyledi. Bitmiş
araç lojistiği yapan firmalar adına konuştuğunu
belirten Ağaçlı, “Karayolları Trafik Yönetmeliği 128.
maddesinin (b) bendinde yer alan araç azami yüksekliği
4.00 metre ile sınırlandırıldı ancak, bugüne kadar
4.90 metre yüksekliğe kadar olan taşımalar trafik
güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye düşürmediği ta-
rafımızca son 30 yıllık süreçte yapılan taşımalarda
tespit edildi. Dolu araç taşıyıcı römork yüksekliğine
hiç olmazsa yüzde 10’luk bir tolerans tanınmalı ve
yeni azami yüksekliğin 4.40 metre olarak revize edil-
meli” diyerek talebini dile getirdi.

DÜZENLEME İSTEDİLER 

Araç Lojistikçileri Derneği’nin Yönetim Kurulu
üyeleri, Ekonomi Bakanı’nı makamında ziyaret
ederek sektörde yaşanan sıkıntıları dile getirdi

Batı Anadolu Lojistik Organizas-
yonları A.Ş. Başkan Danışmanı ve
Genel Müdür Vekili Hüseyin İşteermiş
ve BALO A.Ş Danışmanı Buğrahan
Hanağasıoğlu UTİKAD'ı ziyaret etti.

BALO A.Ş’nin gerçekleştirdiği zi-
yaret çerçevesinde UTİKAD Genel
Sekreteri ve Kombine Taşımacılık
ve Demiryolu Çalışma Grubu Başkanı

Hacer Uyarlar, çalışma grubu üyeleri,
UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur
ve icra ekibinin de katıldığı bir ça-
lışma toplantısı gerçekleştirildi ve
projeyle ilgili karşılıklı görüş alışve-
rişinde bulunuldu.

Toplantıda bilgi veren BALO A.Ş
Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür
Vekili Hüseyin İşteermiş, BALO pro-

jesini 2013 yılının ilk çeyreğinde ha-
yata geçirmeyi hedeflediklerini be-
lirterek, projeyle sadece Batı Anado-
lu'nun değil tüm Anadolu'nun ihraç
ürünlerini Avrupa'ya ulaştırmayı
amaçladıklarını söyledi. BALO pro-
jesinin, Türkiye'nin 2023 ihracat he-
deflerine ulaşması açısından çok
önemli olduğuna da dikkat çekildi. 

BALO’DAN UTİKAD’A ZİYARET

KAMYONCU ESNAFININ 
MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ
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M AN Kamyon ve Otobüs Ti-
caret AŞ tarafından düzen-
lenen “Consistently Efficient
Tour 2012” roadshow et-

kinliği kapsamında MAN Konya Bayi Serin
Makine MAN Plaza’da görücüye çıkan çe-
kici, sektör temsilcisi ve müşterilerden
tam not aldı. Etkinlik, Türkiye genelinde
23 ilde gerçekleşecek ve 18 Temmuz’da
sona erecek.

İstanbul Yolu üzerinde yer alan Serin
MAN Plaza’da gerçekleşen etkinlikte ağır
vasıta sürücülerine, “MAN TGS Efficien-
tLine” çekicilerin tüm özellikleri bire bir
tanıtıldı. Bir otomobilin kullanım rahatlı-
ğına sahip olan MAN’ın en yeni, en geniş

ve en ekonomik çekicisi TGS EfficentLine,
uzun yol taşımacılığının en verimli modeli
olarak öne çıktığı belirtildi. MAN’ın yeni
yıldızı çevreci özelliğinin yanı sıra, 150
bin kilometrede 1800 litreye kadar dizel
tasarrufu sağlıyor.

“MAN’IN YENİ YILDIZI 
SATIMDA DA KULLANIMDA
DA AVANTAJLI” 

Türkiye’nin ağır ticari taşıt sektörünün
yaşam boyu iş ortağı olmayı hedeflediklerini
belirten MAN Konya Bayi Serin Makine’nin
Yönetim Kurulu Üyesi Recep Serin, yaptığı
açıklamada “Bu kapsamda en büyük ilke-
miz, hem satışta hem de satış sonrası hiz-

metlerde kullanıcı dostu çözümlerimizle
müşterilerimizin yanında olmaktır. MAN'ın
ekonomik, verimli ve uzun ömürlü araçları
hem alım satımda hem de kullanımda bü-
yük avantajlar sunuyor” dedi. 

EFFICIENTLINE’IN 
GENEL ÖZELLİKLERİ:
∂ Yakıt tüketimini yüzde 3 azaltan aero-

dinamik sistemi bulunuyor. Her zaman
verimli ve çevreci. - Daha az yakıt tü-
ketimi, daha düşük araç çalışma maliyeti.
150 bin kilometrede 1800 litreye kadar
ulaşan dizel tasarrufu. 

∂ Euro 5 ve EEV (Enhanced Environ-
mentally Friendly Vehicle) tipleri bu-

lunan Modern Common Rail Diesel
Motorları, daha az yakıt tüketerek daha
fazla randıman üretip, daha uzun bir
ekonomik ömür sunuyor.

∂ AdBlue teknolojisi ile motordan sonra
oluşan egzoz gazlarını azaltmak için
zehirsiz ve kokusuz bir üre/su karışı-
mıyla temizlik sağlıyor. 

∂ MAN Euro 5’in sınır değerlerini yaka-
layabilmek için, teknik mükemmelliği,
müşterilere yönelik ekonomik avantajlar
ile birleştiren yaratıcı egzoz sistemleri
geliştirildi. 

∂ Euro 5 normlarından da iyi SCR mo-
torları.

∂ Daha düşük karbon emisyonu. Yakıt
tasarrufunu artıran lastik basınç gö-
rüntüleme sistemi

∂ Hava basıncı yönetimi. Enerji lastiği
(daha az deformasyon)

∂ 85 km/h’ye kadar hız sınırlaması
∂ 120A dinamo (Yüzde 4 daha yüksek

verimlilik seviyesi)
∂ Hafif ekipman 
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Yeditep Üniversitesinin “Uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi yüksek
lisans programı” ön kayıtları başladı. Yeditepe Üniversitesi, lojistik
alanında çağın ilerisinde istihdam gücü yaratmak amacı ile sunduğu
“Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı”nın
2012-1013 akademik yılı ön kayıtlarına başladı. Problem çözme ve
karar alabilmede çağdaş ve analitik yaklaşımlara odaklı program,
sektörde her düzeyde görev yapan ve bilgilerini yenilemek isteyen pro-
fesyonelleri de hedef alan eğitim programları sunan Yeditepe Üniversitesi,

hem lojistik ve ticaret alanının ihtiyaç duyduğu nitelikli yöneticileri hem
de bu alanda yüksek öğrenimin ihtiyaç duyduğu araştırmacı akademisyenleri
yetiştirmek amacı ile “Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek
Lisans Programı”nı 2011’den bu yana sürdürmekte. Alanında uzman,
sektörle iyi ilişkiler içinde olan ve sektörle ilgili kuruluşlarda aktif
çalışmaları olan akademisyen kadro ile yürütülen program, öğrencilere
Erasmus Programı çerçevesinde yurtdışında anlaşmalı üniversitelerde
eğitim olanağını da beraberinde getiriyor.

TESLİMAT
TASIMACILAR

YEDİTEPE
ÜNİVERSİTESİ’NİN

LOJİSTİK 
ALANINDAKİ 

KAYITLARI 
BAŞLADI

TAYTUR’A SİPARİŞİN SON BÖLÜMÜ TESLİM EDİLDİ

Beyhanlar ‹nflaat, Ford Cargo 
ile araç park›n› zenginlefltirdi

Adanalı Beyhanlar İnşaat firması; inşaat,
taahhüt ve hafriyat işlerinde kullanılmak
üzere satın aldığı 4 adet 4136D Ford Car-
go’yu araç parkına kattı. Ford Cargo Doğu
Akdeniz Bölge Satış Müdürü Ümit Öner,
satışı gerçekleştiren Ford yetkili satıcısı
Gizerler Otomotiv Cargo Satış Müdürü
Hulusi Buyruk ve Cargo Satış Danışmanı
Fatih Ülge düzenlenen törenle, araçları
Beyhanlar İnşaat’ın sahibi Hamit Beyhan’a
teslim etti.

Ford’u araç alımında kendilerine sunduğu
kolaylıklardan dolayı tercih ettiklerini söy-
leyen Beyhanlar İnşaat firma sahibi Hamit
Beyhan, törende yaptığı konuşmada “Ford
Cargo, kampanya seçenekleri ile yatırım
maliyetlerinin yükünü önemli ölçüde ha-
fifleterek araç tercihimizde ön sıraya yer-
leşti” şeklinde konuştu.

CARGO’LAR İŞ SAHİPLERİNİN
KÂRINI ARTIRIYOR

360 PS/1400 NM gücündeki güçlü
ve ekonomik Ecotorq motoru, yeni
mandallı tip konforlu şanzımanı, 10
mm 500 Mpa gücündeki sağlam şasisi,
750 saat bakım aralığı, standart olarak
sunulan klima ve 2 yıl sınırsız km ga-
rantisi gibi rekabetçi özellikleriyle öne
çıkan Ford Cargo Yeni İnşaat Serisi;
inşaat, hafriyat, maden ve beton fir-
malarının beklentilerini en yüksek şe-
kilde karşılıyor. Rahat vites geçişleri,
kolçaklı koltuk, artırılmış kabin içi
konfor ve üstyapıyı görme imkânı
veren yeni arka camıyla sürücülerin
işlerine odaklanmasında kolaylık sağ-
larken, iş sahiplerinin kârını artırmasına
olanak tanıyor.

GİZERLER OTOMOTİV’DEN 4 ADET FORD CARGO

Adana menşeli inşaat firması Beyhanlar İnşaat filosunu büyü-
türken Ford Cargo’yu tercih etti. Beyhanlar inşaat Ford bayisi

Gizerler Otomotiv’den 4 adet 4136D Ford Cargo aldı.

I veco’nun Gaziantep yetkili Bayii
Bilmak Otomotiv 8 adet Daily 35
C 13 3750wb’yi Gaziantep mer-
kezli Güven Gıda ve San. ve Tic.

A.Ş.’ye Gaziantep’de yapılan bir tören
ile teslim etti. Firma Sahibi Enes Er-
tuhran’ın da bulunduğu teslim töreninde

Güven Gıda’nın Ülker, Colgate, Palmo-
live, Hacı Şakir gibi firmalara hizmet
verdiği ve toplam araç filosunun 60
araçtan oluştuğu ifade edildi. Ayrıca
Enes Ertuhran 8 adet Daily’i Ülker mar-
kası için aldıklarını belirtti.

SAĞLAMLIĞI İÇİN SEÇTİK”
Iveco’nun Gaziantep yetkili Bayii Bilmak

Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Sait
Bilgili ise teslim edilen Daily’lerin 35 C

3750wb olduklarını ve hepsinin frigorifik
kasa üst yapısı ile teslim edildiklerini
vurguladı. Firma sahibi Enes Ertuhran
ise Daily’i kendileri için en uygun olan
şasi uzunluğunu sunduğu ve sağlamlığı
için tercih ettiklerini ifade etti.

Teslim edilen Daily’ler 4,2 metre
faydalı şasi uzunluğna sahip olup, düşük
devirde ve geniş devir aralığında yüksek
tork üreterek yakıt ekonomisi sağlıdığı
ifade edildi.

Iveco’dan Güven Gıda’ya 8 ADET DAILY
Iveco Gaziantep Bayii

Bilmak Otomotiv Güven
Gıda ve San ve Tic.  A.Ş.’ye
8 adet Daily’yi düzenlenen

tören ile teslim etti.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ tarafından düzenlenen “Consis-
tently Efficient Tour 2012” roadshow etkinliği kapsamında MAN

Konya Bayi Serin Makine’de görücüye çıkan MAN TGS 
EfficentLine çekici, sektör temsilcisi ve müşterilerden tam not aldı

Kayseri merkezli Günaydın Nakliyat araç
filosunu TIRSAN ile büyütmeye devam edi-
yor. Firma bu amaçla TIRSAN’dan 20 adet
Mega Şasili Maksima Brandalı Semi-Treyler
satın aldı ve filosundaki TIRSAN sayısını
73’e yükseltti. TIRSAN Treyler Adapazarı
fabrikasında düzenlenen tören ile Günaydın
Uluslararası Nakliyat 20 adet TIRSAN Mega
Şasili Maksima Brandalı Semi-Treyleri teslim
aldı. Teslimat töreni TIRSAN Treyler Yönetim
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, DAF-TIRSAN
VIP Satış Yöneticisi Ertuğrul Erkoç ve Gü-
naydın Uluslararası Nakliyat Ticaret Ltd.
Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Günay-
dın’ın katılımıyla gerçekleşti. Aracın sağlamlığı

ve markanın güvenilirliğinin yanı sıra satış
sonrası hizmetlerine de değinen Günaydın
Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şükrü Günaydın teslimat töreninde
yaptığı açıklamada; TIRSAN’ı tercih etmem-
deki en büyük etken araçların sağlamlığı ve
TIRSAN markasına duyduğum güven yer
alıyor. Bunun yanı sıra DAF araçların per-
formansının, kalitesinin ve uzun yıllar gü-
venle kullanıyor olmamız da önemli tercih
sebeplerimizden biri. Günaydın Nakliyat
olarak biz, DAF-TIRSAN Otomotiv’in satış
sonrası hizmet kalitesine de her zaman gü-
veniyoruz. DAF-TIRSAN Otomotiv bizim
vazgeçilmez iş ortağımızdır’ dedi.

Günaydın Nakliyat filosunu
Tırsan Treyler ile genişletiyor

TAYTUR NAKL‹YAT 
33 adetlik T›rliner’in 
10 adedini de teslim ald›

Taytur Nakliyat’ın Otokar ile
yaptığı 33 adetlik treyler tesli-
matının son ayağı olan 10 adet
Tırliner firma sahiplerine teslim
edildi. Otokar’ın böylece Tay-
tur’un filosunda oluşturduğu
araç sayısı 44’e yükseldi.

Otokar, Silopi bölgesinin kök-
lü kuruluşlarından biri olan
Taytur Nakliyat’a 33 adetlik si-
parişlerinin son bölümü olan
10 adet Tırliner teslim etti.
Böylece 54 adet tenteli araca
sahip firmanın filosunda yer
alan Otokar-Fruehauf treyler
sayısı 44’e yükseldi. Taytur’un
Otokar’dan aldığı Fruehauf Tır-
liner, net olarak 2.75 metre iç
yüksekliğe sahip.

Düzenlenen teslimat törenine
Otokar Treyler Bölge Satış Yö-
neticisi Ümit Şangüder, Otokar
yetkili bayisi Günay Motorlu
Araçlar Satış Müdürü Mehmet

Ali Kaynak ve Taytur Lojistik
Müdürü Macit Varış katıldı. Si-
lopi merkezli olan Taytur nak-
liyat taşıma ve depolama işi ya-
pıyor. Teslimat töreninde ko-
nuşan Taytur Lojistik Müdürü
Macit Varış 33 adetlik anlaşma-
nın kalan 10 tanesini de aldık-
larını belirtti. 

OTOKAR-
FREUHAUF TIRLİNER

Otokar tarafından kullanıcı
beklentileri doğrultusunda AB
regülasyonlarına ve gümrük
mevzuatına uygun olarak ta-
sarlanan Tırliner, çok yönlü
kullanım alanı ile temel taşı-
macılık ihtiyaçlarına cevap ve-
riyor. Özel tasarımı, üstün tek-
nolojisi ve yüksek kalitesiyle
ekonomik ve güvenli taşıma
hizmeti sunuyor.

Taytur Nakliyat’ın Otokar ile yaptığı 33 adetlik treyler teslimatı-
nın son ayağı olan 10 adet Tırliner sahiplerine teslim edildi. Böy-

lece Taytur’un filosundaki Otokar sayısı 44’e yükseldi.

SERİN YENİ MAN TGS EFFICENTLINE’I 
MÜŞTERİLERİNE SUNDU
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U.N. Ro Ro tarafından yapılan açıklamada Trieste, Toulon
ve Constanta hatlarında yarı römork, Komple ve Kamyon
Römorku araçların gidiş dönüş BAF Uygulamasında Temmuz
ayı itibariyle indirimli tarifeye geçildi. Yakıt fiyatlarındaki dal-
galanmanın taşımacılık maliyetleri üzerindeki etkilerini den-
gelemek amacıyla hesaplanan BAF ücreti uygulamasında,

döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki değişimler dikkate alın-
dığında Temmuz itibariyle indirime geçildi. Trieste ve Toulon
hatlarında yarı römork araçların gidiş dönüş BAF uygula-
masında 40 EURO indirime, komple ve kamyon römork
araçların gidiş dönüş BAF uygulamasında ise 60 Euro
indirime gidilmiştir. Yapılan açıklamaya göre; İstanbul -

Trieste, Mersin - Trieste, İstanbul - Toulon hatlarında
Haziran ayında 80 Euro olan Yarı Römork Gidiş-Dönüş
ücreti Temmuz ayında 40 Euro’ya, Komple araç 120
Euro’dan 60 Euro’ya, Uzun araçta ise 120 Euro’dan 60
Euro’ya kadar olan BAF indirimleri uygulandı. İhracat ve
İthalat Tek yol uygulamasında ise; Haziran ayında 40 Euro
olan yarı Römork fiyatları Temmuz ayında 20 Euro’ya,
Komple araç fiyatları 60 Euro’dan 30 Euro’ya, Uzun araç
fiyatları ise 60 Euro’dan 30 Euro’ya indirildi.

O rtadoğu ve Afrika’da 20 is-
tasyonu yeni görünümüne
kavuşturan Total, Türkiye’de
de yeni görsel kimliğe göre

dizayn edilen istasyonu olan Yakacık
Petrol’ün açılışını yaptı. Açılışta konuşan
Total Oil Türkiye Genel Müdür Antoine
Tournand; Total’in sadece yeni görünüme
girmediğini aynı zamanda bayi ağını da
büyüttüğünü ifade ederek 2018 yılına
kadar Türkiye’de 500 istasyonla hizmet
vereceklerini belirtti.

Total’in yeni görünüme sahip istasyonu
olan Yakacık Petrol’ün açılışına Total
Grubu İkmal ve Pazarlama Bölümü Or-
tadoğu ve Afrika Başkanı Momar Nguer

ve Total Oil Türkiye Genel Müdür An-
toine Tournand katıldı.

"BÜYÜME YENİ 
İMAJ İLE SAĞLANACAK"
“Yeni bir imaj daha görünür olmanın
ve büyümenin kapılarını açar” diyen
Total Grubu İkmal ve Pazarlama Bölümü
Ortadoğu ve Afrika Başkanı Momar
Nguer, 2017’ye kadar 4 bin 400 olan is-
tasyon sayısını yeni görünüm ile 5 bine
yükseltmek istediklerini belirtti. Nguer,
“ 2018 yılında Afrika ve Ortadoğu’da
satışlarımızı iki katına çıkarmak için
125 milyon dolarlık petrol yatırımı, 7
milyar dolarlık da Ar-Ge yatırımı yaptık.

Ve Türkiye’de bu hedeflerimiz içinde
ciddi paya sahip. Tüm bu nedenlerden
dolayı 20 yıldır hizmet verdiğimiz Türkiye
pazarına yeni görsel kimliğimizi yansıtan
istasyonumuzu da açtık.”

500 İSTASYONLA YÜZDE 50 BÜYÜME 
430 istasyon ve 386 istasyon ile Tür-

kiye’ye hizmet verdiklerini belirten Total
Oil Türkiye Genel Müdür Antoine To-
urnand, Türkiye pazarında 22 yıldır sü-
rekli bir büyüme gerçekleştirdiklerini
vurguladı. Tournand, “Türkiye akaryakıt
pazarında 5. konumdayız. Türkiye’de 4
akaryakıt terminali, 5 LPG tesisi ve ma-
deni yağ harmanlama tesisi ile hizmet

veriyoruz. 430 istasyon ile hizmet ver-
diğimiz Türkiye’de 2018 yılına kadar
500 istasyona ulaşmayı hedefliyoruz ve
2011 yılına göre satışlarımızı yüzde 50
arttırmak amacındayız” dedi.

Büyüme hedefleri kapsamında lojistik
firmaları ve büyük filolara sahip şirketlere
yönelik de bir dizi çalışma yapacaklarını
belirten Tournand, “Şuanda Total Kart
ile yüzde 5’e varan indirim sunuluyor
ve bunu yapacağımız yeni çalışmalar ile
daha iyi hale getirmeyi amaçlıyoruz.
Ayrıca lojistik firmalarına özel kampan-
yalar ile satışlarımızı arttırırken lojistik
sektörüne de katkı sağlamayı hedefli-
yoruz” dedi.

Dünya çapında
oluşturduğu istasyon

ağını yeni görsel kimlik
ile yenilemeyi amaçlayan

Total, Türkiye’de yeni
görsel kimliğine göre

dizayn edilen Yakacık
Petrol’un açılışını yaptı. 

TOTAL Türkiye’de yeni görsel 
kimliğiyle 500 istasyonu hedefliyor

RO RO SEFERLERİNE İNDİRİMLİ BAF UYGULAMASI GELDİ

Matrix Lojistik’in 
lastikleri Tyre 
Protector’e emanet

Tyre Protector lastik koruma jelini test ederek iyi
sonuçlar alan Matrix Lojistik, filosundaki 38 araca lastik
koruma jelini uygulayacak. İzmit-Kartepe’deki araç de-
polama tesisinde düzenlenen tören ile Matrix lojistik’e
Tyre Protector lastik koruma jeli teslim edilerek, uygulaması
yapıldı. Törene, Tyre Protector Türkiye Genel Müdürü
Mehmet Karakaş,  Matrix Lojistik ortağı Serhat Erkin
ve Kara Operasyon Müdürü Bekir Demir katıldı. 

Bekir Demir törende yaptığı konuşmada; ‘’Tyre Protector
lastik koruma jeli deneme süresinde ulaştığımız veriler
oldukça tatmin edici; ürünün lastik patlamalarını engel-
lerken aynı zamanda da lastik ömrünü uzattığını ve
yakıt sarfiyatlarımızı azalttığını tespit ettik. Bu nedenlerden
dolayı, Tyre Protector lastik içi dolgu jelini filomuzdaki
38 aracımıza uygulama kararı verdik’’ dedi. 

Tyre Protector Türkiye Genel Müdürü Mehmet Karakaş
ise; ‘’MK Danışmanlık olarak 2012 Ocak ayında distri-
bütörlüğünü aldığımız Tyre Protector lastik koruma
jelinin Türkiye’deki filolar içindeki testleri başarıyla ta-
mamlandı. Her gün maliyetleri artan lojistik sektörüne
lastik ve yakıt sarfiyatlarının azaltılması konusunda Tyre
Protector tam anlamıyla bir çözüm ortağı oldu’’ dedi.

Tyre Protector Lastik koruma Jelin sisteminin oluşu-
muyla ilgili olarak da konuşan Karakaş, “Lastik ölçüsüne
göre uygun miktarda jeli mekanik bir pompayla lastik si-
bobundan içeriye aktarılıyor. Lastik dönmeye başladığı
andan itibaren jel lastik tabanında bir tabaka oluşturarak
lastiği koruma altına alıyor. Jel, 12 milimetre kalınlığa
kadar delici cisimlerin lastiği patlatmasını engelliyor”
diyerek sistem hakkında bilgi verdi.

38 ARACA TYRE PROTECTOR

Matrix Lojistik’in filosundaki araçların las-
tiklerini koruma altına almak için, Tyre
Protector lastik koruma jelini tercih etti. 

Allison şanzıman Mercedes-Benz Axor
2533L, TECMA 2012’de sergilendi

Orta ve ağır ticari araçlar için tam
otomatik şanzıman ve hibrid tahrik
sistemlerinin üreticisi olan Allison
Transmission, İspanya'da Uluslararası
Şehir Planlaması ve Çevre Fuarı olan
TECMA’da, Allison 3200 şanzıman ile
donatılan Mercedes-Benz Axor 2533L
şasileri sergiledi. Allison şanzıman sü-
rümlü bu araç ilk kez TECMA’da gö-
rücüye çıktı.

Özellikle temizlik ve atık toplama
uygulamalarında en sık kullanılan mo-
delleri olan 2000 ve 3000 serisi tam
otomatik şanzımanlarını fuarda ser-
gileyen Allison 3200 şanzımanını da,
240kW motor donanımlı Mercedes-
Benz Axor 2533L şasili araçta sergile-
nerek büyük ilgi gördü.

“BELEDİYELER ALLİSON 
ŞANZIMANI TERCİH EDİYOR”

Allison tam otomatik şanzımanlar,
tüm dünya genelinde daha fazla verimlilik
sağlamayı ve filosunu modernize etmeyi
hedefleyen belediyelerin tercihi olurken,
Konuyla ilgili olarak konuşan İspanya
Allison Transmission Pazar Geliştirme
Yöneticisi Trond Johansen "Belediyeler,
çöp toplama ve diğer hizmet uygulamaları
için Allison şanzımanı talep ediyor. Şehir
yollarında ve zorlu arazilerde sürekli dur-
kalk, uzun çalışma zamanları ve yoğun

sürüş gerektiren uygulamalarda beledi-
yeler, yüksek performanslı, güvenilir,
sağlam araçlarla en tasarruflu ve verimli
çalışmaları hedefliyorlar” dedi.

Mercedes-Benz İspanya Satış Müdürü
Laura Rodríguez ise konuşmasında; “İs-
panya’da belediyeler, işletme maliyetlerini
hafiflettiği için Allison tam otomatik
şanzımanları talep ediyor. Dahası, deb-
riyajın olmaması sürücülerin işini oldukça
kolaylaştırıyor” dedi.

Ayrıca, fuarda çok büyük ilgi gören
GEESINKNORBA standında, Allison şan-
zıman donanımlı diğer bir Axor sergilendi. 

Allison 3200 tam otomatik şanzıman ile donatılan Merce-
des-Benz Axor 2533L, çöp toplama da dâhil olmak üzere

pek çok uygulama için çok yönlü bir kamyon sunuyor.

Tam otomatik şanzı-
man ve hibrid tahrik
sistemlerinin üreticisi
olan Allison Trans-
mission, İspanya'da
Uluslararası Şehir
Planlaması ve Çevre
Fuarı TECMA’da Al-
lison 2000, 3000 ve
3200 serisi şanzı-
manlari ile yer aldı.

ALLISON
TECMA’DA

Volvo FH çekiciler artık Euro 6 motorla çalışacak
Volvo FH çekiciler, hızlı ve yakıt ve-

rimliliği yüksek ulaşım sağlamak üzere
optimize edilmiş yeni 460 HP Euro 6
motorlarla donatılıyor.

Volvo kamyonların birçoğunda bulunan
Volvo D13 460 HP motor, Euro 6 nor-
munda üretilecek. Yeni Euro 6 motor
azot oksit emisyonunu yüzde 77 ora-
nında azaltıyor, partikül emisyonunu
yarıya indiriyor. 

2013 YILINDA PİYASADA
Euro 6 motorlu Volvo Kamyonların

2013 yılında piyasaya çıkacağını söyleyen
Volvo Kamyon Motor Stratejisi ve Plan-
lama Müdürü Mats Franzén “Yeni mo-
torlu ilk Volvo kamyonlar 2013 ilkbahar
döneminde piyasaya çıkacak. Şu anda
ne kadar talep olacağını tahmin etmek

zor. En popüler motorumuzu Euro 6
konfigürasyonuyla sunarak, müşterile-
rimizin büyük bir kısmının ihtiyaçlarını
karşılıyoruz. Euro 6 motor serisinin geri
kalan yelpazesini, 1 Ocak 2014 tarihinde
gereklilikler zorunlu hale gelmeden önce
piyasaya sunacağız" ifadesini kullandı.

Ayrıca Franzén açıklamasında; “Emis-
yon gerekliliklerini karşılamasının yanı
sıra müşterilere yakıt tasarrufu ve so-
runsuz işletim açışından ilave avantajlar
sağlayan güvenilir bir çözüm geliştirdik"
şeklinde konuştu.
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Müşteri memnuniyeti çalışmalarıyla çeşitli ülkelerden
başvuru yapan 130 şirket arasında kendi kategorisinde
finale kalan OPET, “Kusursuz Hizmet” programıyla in-
giltere’den ödül aldı. Türkiye Müşteri Memnuniyeti En-
deksi’ne göre 6 yıldır akaryakıt sektörünün en beğenilen
markası seçilen OPET, 2011 yılında başlayan “Kusursuza
Yolculuk” konseptiyle ingiltere’den ödül aldı. OPET,

“Kusursuz Hizmet” programıyla, ingiltere’nin en prestijli
ödül organizasyonlarından The Loyalty Awards’ta
Sadakat Programı Kapsamında En iyi Müşteri Hizmetleri
(Best Customer Service in a Loyalty Programme) kate-
gorisinde birincilik ödülüne layık bulundu. OPET, çeşitli
ülkelerden başvuru yapan 130 şirket arasından, kendi
kategorisinde finale kalan dünyanın en büyük şirketlerini

geride bırakarak bu ödülün sahibi oldu.  Yeni nesil
müşteri memnuniyetindeki iddiasını “Kusursuza Yolculuk”
sloganı ile duyuran OPET, çağrı merkezi hizmetleri, is-
tasyon hizmetleri ve online hizmetlerden oluşan koşulsuz
memnuniyet anlayışı ile sektöründe fark yaratıyor. OPET
Çağrı Merkezi, 444 OPET (6738) hattında 7/24 hizmet
sunarak tüm çağrıları titizlikle değerlendiriyor 

OPET’İN ‘KUSURSUZ HİZMET’İNE THE LOYALTY AWARDS’TAN ÖDÜL  SEKTÖRDEN
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Otomotiv ihracat› 
y›l›n ilk yar›s›nda 
10 milyar dolar

OİB Başkanı Orhan Sabuncu, 2012 yılı için hedef-
ledikleri 20 milyar dolarlık ihracata dikkat çekerek,
“Yılın ilk yarısında 10 milyar 44 milyon dolarlık

ihracatla hedefimizi tutturacağımız
görülüyor. Avrupa’da devam eden sı-
kıntılara, paritede yaşanan dezavan-
tajlara rağmen otomotiv endüstrimiz
ihracatta yüzümüzü güldürdü ve he-
deflerimiz için önümüzü açtı” diye ko-
nuştu. 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhra-
catçıları Birliği (OİB), haziran ayı ihracat

raporunda ise; yüzde 3.59 artışla 11.8 milyar dolara
ulaşan dış satışlar içerisinde yüzde 14 pay alan
otomotiv endüstrisi yine ihracatın lokomotif sektörü
oldu. Rapora göre otomotiv endüstrisi haziran ayında
ihracatta yüzde 9 gerileyerek bir milyar 610 milyon
dolarlık dış satışa ulaştı. Yılın 6 aylık döneminin de
değerlendirildiği raporda, geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine göre yüzde 2 daralma yaşanmasına rağmen ih-
racatın 10 milyar doları aşarak, sektörün hedefini
yakalamasıyla yüzler güldü. 

Haziran ayı ihracat raporunu değerlendiren OİB
Başkanı Orhan Sabuncu, ihracatta az da olsa gerileme
yaşanmasına rağmen otomotiv endüstrisinin hedefleri
doğrultusunda yollarına devam edeceklerini söyledi.
Sabuncu, “2012 yılı için konulan 20 milyar dolarlık
ihracat hedefimizi ilk altı ay için yüzde 100 tutturduk.
Avrupa’da yaşanan sıkıntılara, Euro’nun dolar karşı-
sında gerilemesine rağmen yılın ilk 6 ayında 10 milyar
44 milyon doları aşan ihracatla iyi bir performans
sergiledik” şeklinde yorumladı.  

OİB BAŞKANI SABUNCU: 

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği (OİB), Otomotiv endüstrisini yılın ilk

yarısını kapsayan raporunda hedef yüzde 100
tutarken, otomotiv endüstrisi ihracatı 10

milyar doları ulaştığı da ifade edildi.

UND-DKV  
iflbirli€i sektöre 
yenilik getirecek

Oya KAYA
Sektörde pek çok yeniliğe imza atan Uluslararası

Nakliyeciler Derneği (UND), bu kez de Avrupa’nın
bilinen en büyük petrol dağıtım zincirine sahip
firması DKV ile UND üyesi nakliyecilerin yararına
bir anlaşma imzaladı. Protokol uyarınca UND Üyesi
1054 şirketin akaryakıttan, tren, tünel, feribot üc-
retlerine uzanan tüm harcamalarda yüzde 9 ile yüzde
30 arasında tasarruf etmeleri, tüm Avrupa’da geçerli
olan DKV Kart ile sağlanacak. UND’nin Etiler’deki
Merkez Ofisi’nde yapılan imza törenine UND Yönetim
Kurulu Başkanı Ruhi Engin Özmen, DKV Euro Service
Türkiye Genel Müdürü Muzaffer Tuna, UND Genel
Sekreteri Fevzi Çakmak katıldı. 

Avrupa’nın 40 bin noktasından akaryakıt alma imkanı
sağlayan anlaşma sadece bununla sınırlı değil. Aynı za-
manda yapılan anlaşma gereği alınan kartla otoban
geçiş ücretlerini ödenmesi, 7/24 çekici hizmeti ve nakit
para ihtiyacı da sağlanmış olacak. 

40 BİN NOKTADA AKARYAKIT
İmza töreninde konuşan UND Yönetim Kurulu Başkanı

Ruhi Engin Özmen projeyle ilgili olarak ”İmzalayacağımız
protokol ile uluslararası karayolu taşıması yapan şir-
ketlerimizin Avrupa’nın 40 bin noktasında akaryakıt
alma imkanını, aynı zamanda bu kartla otoban geçiş
ücretlerini ödeyebileceklerini, güvenlik açısından, fi-
nansman açısından kolaylıkların yanı sıra kontrol
edilebilir maliyetleri, faturalarını nereden hangi şartlarla
alındığının kontrol edilmesi açısında önemli bir projedir”
diyerek önemini vurguladı.

UND ÜYELERİ YARARLANACAK 

UND, DKV ile yaptığı anlaşma ile tek bir satıcıya
bağlı kalmayan nakliyeciler 40 bin noktadaki is-

tasyonlardan akaryakıt alma imkanının yanı
sıra yolda nakite sıkışan nakliyecinin nakit ihti-
yacı da DKV tarafından bire bir karşılayacak.

Gaz Ticari Araçlar’ın Mersa Distri-
bütörlüğü’nde yatırım başta olmak
üzere, Türkiye faaliyetlerini sür-
dürme kararı ve hedeflerinin açık-

landığı toplantı İstanbul Ortaköy’deki Feriye
Lokantası’nda gerçekleştirildi. Gaz Ticari
Araçlar’ın Türkiye Distribütörü Mersa Yönetim
Kurulu Başkanı Adil Gören, Türkiye Genel
Müdürü Mustafa Sivri, Teknik Genel Müdür
Yardımcısı Adem Yılmaz, Rusya Satış ve Pa-
zarlama Direktörü Oleg Markov ile Rusya
Pazarlama Direktörü Mikhail Bakhtarin’in
katılımı ile gerçekleşen toplantıda, markanın
ileriye dönük stratejileri açıklandı. 

Rusya hafif ticari araç pazarında yüzde 52’lik
paya sahip  Gaz Ticari Araçlar, Türkiye faali-
yetlerine Mersa Otomotiv Distribütörlüğü ile
yeniden başlama kararı aldı. Daha önce Türkiye
ticari otomotiv sektöründe bir ithalat markası
olarak yer alan Gaz, şimdi Sakarya bölgesinde
kurulan Gaz Ticari Araçlar montaj üretim hattı
ile iç pazarın yanı sıra ihracat için de araç üre-
terek ülke için katma değer yaratmayı hedef-
liyor. İlk Gaz markalı ticari araç sonbaharda
Sakarya’daki üretim bandından indirilmesi
planlanırken, Türkiye’de araç üretim yelpazesi
ile yetkili satıcı ve servis ağının genişletilmesi
için tüm olanaklar kullanılacağı ifade edildi.
“GAZelle BUSINESS” 3.5 ton ağırlığı ve 1.5
ton yük kapasitesi ile; Rusya, Ukrayna, Kaza-

kistan, Belarus ve diğer Bağımsız Devletler
Topluluğu (BDT) ülkeleri tarafından tercih
edildiği belirtildi.

YAPILAN DEĞİŞİKLİLER 
İLE MODERN BİR YAPIYA KAVUŞTU

“GAZelle BUSINESS” modelinin basın lans-
manında bir konuşma yapan Gaz Ticari Araç-
lar Rusya Satış ve Pazarlama Direktörü Oleg
Markov, GAZ Group’un Doğu Avrupa’nın en
büyük ticari araç üreticisi olduğunu belirterek
sözlerini şöyle sürdürdü: “GAZelle BUSI-
NESS”de birçok değişiklik yaptık. 2010 yılında
üretilen GAZelle modeline göre yeni araçta
güvenlik, konfor ve kolay kullanım alanlarında
150 değişiklik yapıldı. Aracımız şuanda dünya
standartlarında bir kaliteye sahip. GAZelle
BUSINESS modelini oluşturmak için büyük
otomotiv ve otomotiv yan sanayi üreticileri
ile ciddi çalışmalar içine girdik. Aracımızın
motoru Commins tarafından tamamen ye-
nilendi. Yapılan tüm bu değişiklikler ile ara-
cımız daha modern bir yapıya kavuştu.”

SAKARYA’YA 15 MİLYON 
EURO’LUK YATIRIM

Mersa Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı
Adil Gören, otomotiv sektöründe uzun yıllardır
yetkili satıcı ve servis olarak hizmet verdiklerini
ve bu tecrübe ışığında distribütörlük faali-
yetlerine başlama kararı aldıklarını kaydetti.
Gören, Türkiye hafif ticari araç pazarının Av-
rupa’nın en büyük pazarlarından biri olduğunu
belirterek“ Mersa Otomotiv olarak daha önce
bu pazarda denenmiş, sağlamlığı ve ulaşılabilir
fiyatı ile beğenilmiş bir marka ile başlamayı
uygun bulduk. Sakarya’da öz sermayemizle
yaklaşık 15 milyon Euro’yu bulacak bir yatırım
ile montaj üretim hattı kuruldu. Gaz, klasik-
leşen Rus malı sağlamlığı, zor şartlarda ser-
gilediği üstün performansı ve uygun fiyatı ile
özellikle büyümek isteyen küçük işletmeleri-
mizin tercihi olacaktır” şeklinde konuştu.  

GAZelle Business modeli panelvan, şasi,
uzun şasi, tek ve çift kabin modelleri ile pazara
sunulacak.

UND, DKV ile yaptığı anlaşma ile tek bir satıcıya bağlı kalmayan
nakliyeciler 40 bin noktadaki istasyonlardan akaryakıt alma imka-
nına kavuşacaklar. Aynı zamanda yolda nakite sıkışan nakliyecinin

nakit ihtiyacı da DKV tarafından bire bir karşılayacak.

 

GAZ T‹CAR‹ ARAÇLAR 
Türkiye’ye yat›r›mla döndü

RAKiPLERiNE GÖRE YÜZDE 20-25 ARASINDA DAHA UCUZ OLACAK
Türkiye’de hafif ticari araç ürün gamında birçok rakipleri olduğunu söyleyen Markov, GAZelle BUSINESS modelinin montajının
burada yapılmasından dolayı yüzde 20-25 arasında rakiplerine daha ucuza müşteriye ulaşacağını belirtti. Markov ayrıca
önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye hafif ticari araç pazarında yüzde 5’lik bir pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

ULUSLARARASI NAKLiYECiLER DERNEği iCRA KURULU BAşKANI GÖREViNDEN iSTiFA EDEN MiNE KAYA:

İSTEĞİMLE AYRILDIM AMA ÇOK KIRGINIM 
yıldır Uluslararası Nakliyeciler Derneği çatısı
altında hizmet veren ve 30 Haziran 2012 iti-
bariyle UND’deki görevinden ayrıldığını yazılı
bir açıklama ile sektöre duyuran Mine Kaya,
UND’de ciddi mesailer ve emek harcadığını
karşılığının da “istenmeyen kişi” ilan edilerek
verildiğini vurguladı. 

UND Yönetiminden gerekli desteği alama-
dığını ifade eden Kaya, yıllardan beri süre
gelen sistemi değiştirmek suretiyle yönetimin
İcra Kurulu makamını etkisizleştirmeye ça-
lıştığını belirtti. Kaya, “Yönetim Kurulu top-
lantılarında İcra Kurulu makamı yokmuş gibi
davranıldı. Oysaki UND’de yıllardır süre gelen
sisteme göre İcra Kurulu Başkanı direk yö-
netim kurulu Başkanına bağlıdır. Ancak yeni
yönetim ile birlikte İcra Kurulu makamı et-
kisizleştirildi. Benle birlikte sadece icra ku-
rulundan 14 kişi istifa ettirildi. Tüm bu du-
rumlara karşı sonunda bir takım şeylerin
düzeleceğine inancım kalmamasından dolayı
istifa kararı aldım” dedi.

“YÖNETİM İLE TERS DÜŞTÜM”
UND‘de yıllardan beri süre gelen sistemin

yeni yönetim tarafından değiştirilmek isten-
mesinden dolayı yönetimle ters düşen Mine
Kaya, makamının yetkilerinin sınırlandırılmak
istendiğini bu nedenlerden dolayı istifa ettiğini
belirtti. UND’deki kurumsal yapı gün geçtikçe
çöküyor diyen Kaya, UND’den kırgın ayrı-
lanların sadece kendisinden ibaret olmadığını
da sözlerine ekledi. Yeni yönetim ile birlikte
UND İcra Kurulu Üyeleri’nin istifa ettirilmeye
zorlandığını belirten Mine Kaya, İcra Kuru-
lu’nda görevli 14 kişinin bu yönetim geldi-
ğinden beri istifa ettirildiğini ifade etti.

“ZORLA İZNE ÇIKARILDIM”
Derneğe hiç zarar vermediğini aksine der-

neğin ve dernek ürelerinin çıkarlarını korumak
için gece gündüz çalıştığını ifade eden Mine
Kaya, “30 Mayıs itibariyle zorla izne gönde-
rildim. İzinde olduğum dönemde birilerinin
talimatı ile iletişim kanallarım kapatıldı. Mai-

lim ve cep telefonum elimden alındı. Bu du-
rumlar karşısında ne diyeceğimi şaşırdım.
Herkesin Allah yolunu açık etsin, küs değilim
dargın değilim. Ankara’da yaptığım hizmet-
lerden dolayı plaket vermek istediler ama
mazeret uydurdum gitmedim. Karşılaştığım
bu olaylardan sonra benim için plaketin
anlamı kalmamıştı” diyerek dert yandı.

“İŞLERİ YAVAŞLATMAKLA 
ELEŞTİRİLDİM AMA...”

UND’de makamının ve kendisinin yıpratıldığını
ifade eden Mine Kaya, çeşitli yollarda istifa
edilmeye zorlandığı ve sonunda bir takım
şeylerin düzeleceğine inancının kalmamasından
dolayı istifa kararı aldığını açıkladı. UND tara-
fından bürokratik davrandığı ve işleri yavaştan
aldığı yönünde eleştiriler alan Mine Kaya eleş-
tirilere şöyle cevap verdi: “Aksine ben hızlılıktan
yanayım. Ben bürokraside 5 yıl çalıştım oradan
da zaten bu yüzden ayrıldım. Madem ben işleri
yavaşlatıyordum da nasıl UND Ankara temsil-
ciliğinden İcra Kurulu Başkanlığına yükseldim
bu dernek tarihinde bir ilktir.”

“BENİM DÖNEMİM 
BAŞARILI BİR DÖNEMDİ”

UND’de kendi döneminde UND Deniz ve eği-
tim konularında ciddi atılımlar yaptıklarını vur-
gulayan Kaya, UND Deniz’in yeterince destek-
lenmesinden dolayı başarısız olduğunu belirtti.
Kaya, “Dijital takograf ve ADR’li taşımacılık
konularında eğitmen yetiştirmek amacıyla IRU
ile bir dizi çalışma yaptık ve bu iki konuda ciddi
atılımlar gerçekleştirdik. Kendi adıma benim
dönemimde başarılı bir dönem geçirdiğimizi
düşünüyorum.”

6 yıldır UND İcra Kurulu Başkanı olarak görev
yaptığını ve ayrılırken bulunduğu makamın
hak etmediği durumlarla karşı karşıya kaldığını

belirten Mine Kaya, ayrılış biçiminden dolayı
kırgın olduğunu belirtti. Kaya, “Ayrılış tarzı ba-
kımından hiç hak etmediğim durumlarla kar-
şılaştım. Eski UND başkanlarından Çetin Nu-
hoğlu ve Tamer Dinçşahin ile çalıştım. 6 yıl da
İcra Kurulu Başkanı olarak çalıştığım UND’ye
hiç zarar vermedim. O yüzden bu yaşadıklarımı
hak etmediğimi düşünüyorum.”

“UND’DE ÇALIŞTAN 
HİÇ PİŞMAN OLMADIM”

UND’de çalışmaktan dolayı pişman olmadığını
belirten Kaya, çalıştığı dönem içinde UND’nin
kendisine çok şey kattığını vurguladı. Kaya,
“UND’den 12 yıl çalıştım. UND’de de bana çok şey
kattı bende UND’ye. Öğrencilere ve sektöre ciddi
katkı sağladığımı düşünüyorum. Tüm bunların
bana verdiği manevi haz hiçbir şeye değişmem.

UND’den ayrılmak istemezdim kurumu çok sevi-
yorum. Hepimiz için hayırlısı olsun böyle olması
herkes için daha iyi olacağını düşünüyorum.”

“UND SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN
İŞE ANKARA’DAN BAŞLAMALI”

UND’nin belli başlı sorunları çözebilmesi için
her haftasını Ankara’da geçirmesi gerektiğini
vurgulayan Mine Kaya sorunları şöyle sıraladı:
“Mesela C2’li nakliye şirketleri birbirlerine yük
veremiyor. Yabancı lojistik şirketleri bizim nak-
liyecimize göre zaten daha iyi durumda. Bu
tarz problemleri çözemezsek nakliyecimiz hep
kaybedecektir. Birde yeni yapılan yeni düzen-
lemeye göre birim taşıt oranının yarısı kadar
kiralık çekici alınabiliyor.  Yani 40 adet çekiciniz
var ise 20 adet kiralık çekici ve yarı römork edi-
nebiliyorsunuz ve bu mevzuata uyum sağlama

süresi de yılsonuna kadar. Bu durumda olan
şuanda 123 nakliye firması var. Bu nakliye fir-
malarının kiralık araçları park çekilip C2’den
düşecek. Bu firmalar nasıl organize olacak,
üstelik krizde devam ediyor. Nakliye firmalarının
bu mevzuata uyabilmeleri için süre uzatılmalı
ya da yeniden düzenlenmesi lazım. Bu yeni
mevzuata geçiş çok keskin olacak ve UND bu
konuda herhangi bir girişim yapmıyor. Ben ay-
rılırken bu konuda çok uyarılarda bulundum”

“ENGİN BEY GELDİKTEN 
SONRA İLİŞKİLER YUMUŞADI”

UND’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına gelmesi
ile üyelerle kavgasız, gürültüsüz ve daha yumuşak
bir iletişim kurulduğunu belirten Kaya, UND’nin
şuan ki yönetiminin eksilerini şöyle sıraladı:
“Üyelerle UND arasına mesafe girdi ve başkan
ulaşamaz hale geldi. Lojistik ve nakliye firmaları
bu derneğe birlik ve beraberlik olsun diye üye
oluyorlar, sektörde sorunların toplu bir şeklide
dile gelmesi için üye oluyorlar yoksa büyük
nakliye firmaları kendi işlerini gayet güzel hal-
lediyorlar bir derneğe ihtiyaçları yok. Ama o si-
nerji de yavaş yavaş kayboluyor.” 

“SEKTÖRE DANIŞMANLIK 
YAPARAK HİZMET EDECEĞİM”

Gelecekle ilgili çok uzun soluklu planlar yap-
madığını belirten Mine Kaya, lojistik sektöründen
kopmadan bilgi ve birikimini sektöre aktaracağını
belirtti. Kaya, “Yazılı açıklama yapıp ayrıldığımı
duyurduktan sonra Türkiye’nin her yerinden
UND’den ayrıldığım için üzgün olduğunu belirten
nakliyeciler aradı. Bakanlık geçmişimi ve UND’de
edindiğim tecrübeleri ve bilgileri yine sektörle
paylaşmak istiyorum. Bu sektör gerçekten çok
zorlu bir sektör hayatını yolda geçirenlerle dolu.
Bu sektör ülke ekonomisine yüzde 40 katkı
sağlayan bir sektör. Ancak ciddi de sıkıntı
yaşayan bir sektör o yüzden bu sektörde kalıp
tecrübelerimi insanlara aktarmak istiyorum.
Nakliye sektöründe yer alan şirketlerin karlı-
lıklarını arttırmak, şirket içindeki sorunlara
çözüm bulmak amacıyla danışmanlık yapmak
istiyorum ve şuanda 2 şirketle de bu tarz bir
çalışma içindeyiz. Yani kısacası bu sektörde
daha var olmaya devam edeceğim.”

Uluslararası Nakliyeciler Derneği(UND) İcra Kurulu Başkanı’ndaki gör-
evinden istifa eden Mine Kaya, sistemi korumak adına yaptığı duruş-

lardan dolayı UND’de istenmeyen kişi konumuna geldiğini belirtti.12
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Türk lojistik sektörünün lideri Netlog Lojistik Grubu şirketlerinden
İntercombi (ICL), dünya oyuncak üreticisi Hasbro’ya gümrüklü
antrepo hizmeti verecek. ICL ve Hasbro arasında gerçekleşen anlaşma
neticesinde, Tabu, Jenga, Spider-Man, Star Wars, Play-Doh gibi
birçok Hasbro ürünü ICL yönetimindeki antrepolarda depolanacak.
Antrepolarında Hasbro ürünlerini millileşinceye kadar muhafaza
edecek olan ICL, ürünleri gerekli gümrük kanunlarına göre tahliye
edip, müşteri taleplerine göre stoklayacak. Sonrasında gümrük
işlemleri tamamlanıp, gerekli kontroller yapıldıktan sonra ürünlerin

teslimatlarını gerçekleştirecek. Müşterilerine kusursuz antrepo hizmeti
sunan ICL, gerekli yasal izinlerin alınmasında, uygulanmasında
prosedür kaynaklı zaman kayıplarının önüne geçilmesini sağlıyor.
Antrepo içerisinde müşterilerin taleplerine istinaden; her türlü
elleçleme, etiketleme, koli veya palet azaltma ve/veya çoğaltma, özel
ambalajlama gibi katma değerli hizmetlerin verilmesi ve bu operasyonlar
için ilgili gümrüklerden yasal izinlerin alınması işlemlerini yapıyor.
Ayrıca ICL, Ambarlı Gümrüğü’ne bağlı antreposunda 4 adet ısı
kontrollü odalarıyla değişik sıcaklıklar da ürün stoklaması yapabiliyor. 

HASBRO’NUN 
GÜMRÜKLÜ 

DEPOLAMA HİZMETİ
ICL’E EMANET

Shell Rimula
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KAPIKULEDE OLUŞAN TIR 
KUYRUĞU SON BULUYOR

PROJE YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILACAK 

K apıkule sınır kapısının yanına
Gümrük ve Turizm İşletmeleri
Tic. A.Ş. (GTİ) tarafından inşa
edilecek 300 araçlık TIR parkıyla,

sınır kapısının önünde oluşan ve uzunluğu
20-25 kilometreyi bulan TIR kuyruğu soru-
nuna da çözüm getirilmesi hedefleniyor. 

Kapıkule sınır kapısında Gümrük ve Turizm
İşletmeleri Tic. A.Ş. (GTİ) tesislerinde dü-
zenlenen tanıtım toplantısına, Edirne Ticaret
Borsası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa
Yardımcı, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürü Müslüm Yalçın, Uluslararası Nakli-
yeciler Derneği (UND) Başkanı R. Engin Öz-
men ve UND üyeleri katıldı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Baş-
kanı R. Engin Özmen, TOBB ile ortak kurulan
UND-TOBB Lojistik A.Ş. işbirliğiyle Gümrük
ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. (GTİ)’nin arazisi
üzerine yapılacak bir TIR parkının sektörün
sorunlarını çözmek adına çok önemli bir orga-
nizasyon olduğunu söyledi.

160 dönümlük arazi üzerine Gümrük ve
Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. (GTİ) tarafından
inşa edilecek TIR parkında şoförlerin alışveriş
yapabilecekleri, banyo ihtiyaçlarını gidere-
bilmeleri, yiyecek ve içeceklerinin temini
sağlanacakken aynı zamanda Her marka ara-
cın tamir bakımının yapılması için ufak atöl-
yeler, lastik tamirhaneleri, yağ değiştirme
atölyeleri de yer alacak.

“YENİ TIR PARKI 25 KM.’LİK
KUYRUKLARA SON VERECEK”

2007 yılında yapılan sözleşme gereği mo-
dernizasyonuna başlanılan Kapıkule sınır
kapısı dünya’nın ikinci en büyük sınır kapı-
larından biri konumunda.

Kapıkule’de 20-25 Kilometreyi bulan TIR
kuyruklarının Türkiye’nin imajını iyi yönde
yansıtmadığını söyleyen UND Başkanı bu du-
rumun değişmesi gerektiğini vurguladı. Özmen
“Bizim gibi Avrupa’ya yüzü dönük bir ülkenin,
Avrupa’dan bakıldığında TIR kuyruklarıyla,
gümrüklerdeki beklemeyle, yaşadığı sorunlarla
çağın gerisinde kalmış olan görüntüsünün
değiştirilmesinin zamanı geldi. İstanbul’dan
yükü yükleyip gümrüklerden çıkış yapan ve
ihracat yükü yükleyen araçlarımız Kapıkule’den
Avrupa’ya ilk adımını atıyorlar. Bu hem maliyet
açısından hem de imaj açısından uluslararası
karayolu taşımacıları için çok önem arz etmeye
başladı. Türk araçlarının yüzde 43’ünün ihraç
yüklerini taşıdığı yabancı araçlarında yüzde
53’ünün ithalat yükü getirdiği bu kapının biz
nakliyeciler için önemi oldukça büyük” diyerek
Kapıkule sınır kapısının yabancı araçlar tara-
fından da daha fazla tercih edildiğini belirtti.

“20 MİLYON EURO’LUK 
GÖRÜLMEYEN GİDER”

Kuyrukları nakliyecinin maliyetini de art-

tırdığını belirten Özmen “kuyrukta geçen
zamana baktığımızda araçlarımız, normal
seyri halinde giderken yaktıkları yakıtın 1,5
kat fazlasını dur kalklarda tüketiyorlar. Ba-
latası, şoförün psikolojisi ve araç lastiklerinin
durumunu üst üste koyduğumuzda 1 yılda
kuyruklarda geçirdiğimiz süre maliyet olarak
hesaplandığın 20 milyon Euro’ya denk bir
rakama tekabül ediyor. Bu sektörün cebinden
çıkan ve görülmeyen, kaydı olmayan gider
kalemlerimizdir” diyerek yapılacak TIR par-
kının önemine değindi.

“TIR PARKI 300 ARAÇ 
KAPASİTELİ OLACAK”

Kapıkule sınır kapısının kuruluş hikâye-
sinden bahseden GTİ Kapıkule Sınır Kapısı
İşletme Müdürü Ertuğrul Irkıçatal Kapıku-
le’nin 1930’da sınır karakolu olarak kurul-
duğunu, 1953 yılında ise Bakanlar Kurulu
kararıyla sınır kapısı olarak inşa edildiğini
söyledi. 

Kapıkule sınır kapısının Avrupa’nın en
yoğun kapılarından biri olduğunu belirten
Irkçıçatal, TIR parkının işleyişiyle ilgili olarak
şu şekilde konuştu: “Araçlar kapıkule saha
giriş yolu üzerinde beklemek yerine ayrılmış
TIR parkı sahasında bekleyeceklerdir. Bu
bekleme esnasında WC, duş, kafeterya gibi
imkânlardan faydalanacaklardır. TIR parkı
toplam 114 bin metre karelik alan içerisinde
300 TIR kapasiteli olacaktır. TIR parkı sa-
hasında teknolojinin sunduğu tüm imkân-
lardan faydalanılacaktır. Araçlar TIR park
sahasına girerken gidiş noktasında otomatik
olarak uygun park alanlarına yönlendirilecek
ve tahmini bekleme süresi belirlenecektir.
Kurulan sistem kapıkule gümrük sahası ile
entegre olarak sağdan araç çıktıkça, TIR
park sahasına araç alınabileceği bilgisi gön-
derilecektir. Park sahası içinde TIR şoför-
lerinin birbirlerinin haklarını ihlal etme-
yecekleri şekilde karar destek yazılımlı sis-
temler kurulacaktır. Her şey kayıtlı ve gö-
rüntülü olacak. 

“GÜMRÜKLERDEKİ SIKINTILAR
TÜRKİYE’NİN MESELESİDİR”

TIR parkı projesinin bir an önce hayata geçi-
rilmesi gerektiğini söyleyen Edirne Ticaret Bor-
sası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Yardımcı Türkiye’nin modern ve çağdaş
kapısında TIR kuyruklarının oluşmasının iyi
bir görüntü olmayacağını söyledi. Yardımcı “Bu
kuyrukların yok edilmesi gerekiyordu. Şoförlerin
yaşan standartlarının yükselmesi gerekiyordu.
Ayrıca bu uluslararası projenin yerel yönetimlerce
de desteklenmesi gerekiyor. Çünkü bu ne
UND’nin, ne TOBB’un ne de başka bir kurumun
meselesi bu Türkiye’nin meselesidir. Bu bir
ülke projesi bunun engellenmesi bana göre bir
suç” diyerek projenin bir an önce hayata geçi-
rilmesi gerektiğini ifade etti.

Kapıkule sınır kapısının hemen yakınına GTİ Ticaret A.Ş.
tarafından inşa edilmesi planlanan bir TIR parkı yapılıyor.
Şoförlerin her türlü ihtiyacının görüleceği parkın işletme-

si UND-TOBB Lojistik A.Ş. tarafından gerçekleşecek.

Görüşlerini aldığımız şoförler ise şu an park
alanı olarak kullandıkları yerin, yazın Tozdan
kışınsa çamurdan geçilmediğini söyleyerek
yapılacak Yeni park’ın Kapıkule’de gerekli ol-
duğunu konusunda hemfikir. 

TIR şoförü Ahmet Akyılmaz, kapıkule güm-
rüğünün yapılan projelerle iyi bir görünüm
kazandığını söyledi. Akyılmaz “Park sıkıntımız
var. Şoförün duracağı yer yok. İçeriye girdiği-
mizde sıkışıyoruz. Girmek zor. Hâlbuki orada
oturacak bir yer olsa herkes evrakını sırasıyla
verir. Kimse kimseyle itişmez. Kapının önünde
bir TIR parkı var ama çok ücretli. 1989’dan
beri bu kapıda çalışıyorum. Eski haliyle kı-
yasladığımızda Kapıkule’nin şu anki yeri çok
güzel. Gümrüğümüzün projesi çok güzel.

Dozvala almak istediğimiz yer problemli. Giriş
çıkış yağmur yağdığında çamur, yaz geldiğinde
tozlu. Yol üstünde aracın durması iyi değil.
Park olursa herkes parka çeker bu da herhangi
bir kaza oluşmasına engel olur” dedi.

TIR şoförü Cengiz Kayadibi de bir TIR par-
kının gerekli olduğunu söyleyerek “Avrupa
tatile girdiği için şu anda burada araba azaldı.
Ama yoğunluk devam etse parka ihtiyaç olur.
1988’den bu yana bu işi yapıyorum. Tesisin
şu anki durumu çok iyi. Daha öncesinde bize
burada bir park yapılacağı söyleniliyordu.
Parkın olması çok iyi herkes sırasını bilir ve
ona göre işini halleder. Mesela adam aracını
bırakıyor gidiyor dozvala alıp tekrar geliyor
ve orası karışıyor” şeklinde konuştu. 

TIR ŞOFÖRLERİ DE PARK SAHASI İSTİYOR
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Otokar, Fortune 500 listesinde bu yıl yüzde 72 büyüme ile 42 sıra birden
yükselerek listede 118’inci sırada yerini aldı. 2010 yılında 160’ıncı sırada olan
Otokar, 2011 Fortune 500 listesinde 118’inci sıraya yükseldi. 2011’de yüzde 72
büyüyen Otokar, 890 milyon TL ciro, 164 milyon TL ihracat ve bin 519 çalışan
sayısı ile listede 118’inci sırada yer aldı. Ayrıca satışlarını en çok artıran 46’ıncı ve
ihracatını en çok artıran 47’inci firma oldu. Otokar’ın Fortune 500 listesindeki
konumunu değerlendiren Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, 2011 yılında

Otokar’ın büyük başarılara imza attığını belirtti. Görgüç “2011 yılı bizim tarihimizdeki
en başarılı yıl oldu. Son sekiz yıl büyüme ortalaması yüzde 19 olan Otokar’ın 2011
büyüme oranı yüzde 72 oldu. Müşteri odaklı yaklaşım, Ar-Ge’ye verdiğimiz önem,
yabancı ortağımız olmadan kendi ayaklarımız üzerinde durup 5 kıtada ürün satma
yeteneğimiz, yüzde yüz yerli tasarıma sahip ürünlerimiz ve Otokar’ın tamamen
Türk mühendislerden oluşan yetkin kadrosu bizim başarıya ulaşmamıza etki eden
en önemli unsurlar oldu.” diyerek duyduğu mutluluğu dile getirdi.8

KOÇASLANLAR OTOMOTİV’E 
3’ÜNCÜ ZİNCİR: DÜZCE

OTOKAR FORTUNE 500’DE 42 SIRA YÜKSELDİ

ULUĞ
AKTUNÇ

O€lum bak git...

T
emizlik görevlisi arkadafl›m›z güzel bir

kavram kazand›rd› lugat›m›za, kendisine

day›lanan ufakl›€a “O€lum bak git!” diyor

sabr› taflana kadar. Ama sab›r tafl›n› çatlatan

çocuk sonunda kafaya süpürgeyi yiyince “Kafam

patlad›!” diyerek kaç›p gidiyor.

Gölcük’te olmufl olay.

Gelin biz de biraz “o€lum bak git” diyecek konular

bulal›m, ne dersiniz? 

Tek yön yola ters istikametten girip bir de karfl›-

s›ndakine zeybeklenene,

Emniyet kemerini s›rt›n›n arkas›ndan geçirip bir

de direksiyon bafl›nda uyuyup kaza yapt›ktan sonra

“birfley hat›rlam›yorum” diyene,

10 tonluk araca 15 ton at›p do€al olarak frenler tut-

may›nca karfl› yönden gelen arac› alt›na alanlara,

Engellileri toplu tafl›ma araçlar›na almamak için

görmezden gelenlere, 

Herkesi enayi yerine koyup önünüze atlayanlara,

“Ben yapt›m oldu” diyenlere,

K›rm›z› ›fl›€› umursamayan, sinyal koluna süs mua-

melesi yapanlara,

Yasal zorunluluklar›n› yerine getirmeyenlere,

Yaflad›€› topluma borcunu ödemek için birfleylerin

ucundan tutmayanlara,

50 y›ld›r ayn› kal›p kendini gelifltirmeyenlere,

Ama bir yandan da her taraf› her duruma göre

ayr› flekilde oynayanlara,

Sepetlendikleri halde “istifa ettim” diyenlere,

Dünyan›n en pahal› akaryak›t›n› milletine lay›k

görenlere,

Yol çal›flmas›ndaki flehirlerde oturanlara “Tatile

gidin kardeflim!” diyenlere,

“O⁄LUM BAK G‹T!”
Oya KAYA / Abdullah KARLIDAĞ

İzmir ve Bursa’da şubesi olan Koçaslanlar
Otomotiv şimdi de Düzce’de açtığı yeni şubesiyle
müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyor.
Koçaslanlar Otomotiv ev sahipliğinde gerçek-
leşen açılış törenine, Renault Trucks İş ve Bayi
Geliştirme Başkan Yardımcısı Jean Mateos, Re-
nault Trucks Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Baş-
kanı Mete Büyükakıncı, Koçaslanlar Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan,
Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi
Muhsin Koçaslan, Koçaslanlar Otomotiv çalı-
şanları ve müşterileri katıldı.

KOÇASLANLAR 1974 YILINDAN BERİ
AĞIR TİCARİ VASITADA YER ALIYOR

Türkiye’deki değişen ve gelişen taşımacılık
sektörünün yapısına uygun hizmet vermeyi
hedeflediklerini söyleyen Koçaslanlar Yönetim
Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, 1974 yılından
itibaren ağır vasıta sektörüne hizmet verdiklerini
sözlerine ekledi. Koçaslan, “Koçaslanlar Oto-

motiv sektörün operasyonel maliyetini düşüren,
zamanın etkin kullanılmasını sağlayan, hizmet
kalitesini arttıran ağır ticari araç ihtiyacını kar-
şılayacak ürünlerin satış ve satış sonrası hiz-
metlerinin sağlanmasını misyon edinmiştir.
Müşteri ihtiyaçlarının paralelinde hareket ederek
bulunduğu pazarda faaliyet veren Koçaslanlar
otomotiv, öğrenen, gelişen, değişime adapte
olan, daima rekabetçi yanını muhafaza eden,
ticari ilişkide bulunduğu tüm kuruluşların ça-
lışmaktan mutluluk duyduğu bir şirket olmayı
temel felsefe edinmiştir” diyerek şirketin vizyon
ve misyonuna yönelik kısa bir bilgi verdi.    

PAZAR PAYI KOÇASLANLAR 
SAYESİNDE YÜZDE 20-23’LERE ÇIKTI

Renault Truck 2011-2012 yılının ilk 4 aylık
pazar payı kıyaslamasından da bahseden Renault
Trucks Türkiye ve Ortadoğu bölgesi başkanı
Mete Büyükakıncı, Koçaslanlar Otomotiv’in
pazar payının yükselmesindeki önemi ifade
ederek “2011 yılının ilk 4 ayıyla, 2012’nin ilk 4

ayını kıyasladığımızda 16 ton üzeri kamyonlarda
ve çekici araçlarımızda 2011’in ilk 4 ayında
yüzde 7-7,5 civarında olan Renault Trucks
Pazar payı Koçaslanlar sayesinde yüzde 20-
23’lere çıkmıştır. Hiç şüphesiz bu başarı Ko-
çaslanlar Otomotiv’in servis kalitesine ve müşteri
memnuniyetine verdiği önemin çok önemli bir
göstergesidir. Yakıt tasarrufuna lider olan araç-
larımızda bu ve buna benzer tesislerimizde
hizmetinde en kalitesini sunaya devam edeceğiz”
dedi.

Renault Trucks Türkiye olarak 20’ye yakın
satış ve servis noktasında hizmet verdiklerini
belirten Büyükakıncı, “Koçaslanlar otomotiv
gibi değerli iş partnerlerimizle onların güçlerini
kendi gücümüze katıp müşterilerimize çok de-
ğerli imkanlar sunacağız. Müşterilerimize daha
iyi hizmetler vermek için yapılmakta olan yatı-
rımlar daha da büyüyerek devam edecek” diyerek
Yeni tesisin Koçaslanlar otomotiv ailesine, Re-
nault Trucks müşterilerine ve düzce ekonomisine
hayırlı olmasını diledi.

RENAULT TRUCKS BAYi KOÇASLANLAR YENi ŞUBESiNi DÜZCE’DE AÇTI

Bayii ağını genişleten Renault Trucks Koçaslanlar, Bayilik zincirine 3’üncü bir halka
daha ekleyerek Düzce’deki yeni şubesini de görkemli bir törenle hizmete açtı. 

TraXon kamyon flanz›man›
ZF’DEN YENİLİK: 

ZF, ağır kamyonlarda kullanılmak üzere yeni otomatik şanzı-
man olan TraXon ticari araç şanzımanını sektöre sundu

Ticari araç piyasasındaki geniş bir kullanımı
olan, 60 ton ve üzerinde yük taşıması yapan
kamyonlar içinde uygun olan TraXon,  çift
kavrama ve hibritli modülü ile pazara sunuldu.
TraXon ile ZF, hem şanzıman donanımı hem
de şanzıman yazılımı konularında fonsiyon
çeşitliği oluşturuyor. Yeni ZF şanzımanın 3
bin Nm’den büyük torkları aktarabildiği ve
böylece de 60 tonu aşan yükler içinde elverişli
olduğu ifade edildi. TraXon şanzıman 12 ve
16 vitesli olarak sunulan her iki tipinde de

direkt tahrikli ve yüksek devirli olarak sunuluyor.
Ayrıca bu şanzıman geniş tahvil oranı yelpazesi
ile debriyaj aşınmasını asgariye indirirken,
ölçülü ve güvenli manevra yapılmasına da
olanak sağlıyor.

Modüler şanzıman konsepti kullanılan Tra-
Xon’da, bu sistem sayesinde sürücünün konforu
sağlanırken, yakıt maliyetlerinde de ciddi an-
lamda tasarruf sağlandığı belirtildi.  Tek ve
çift kuru plakalı kavramanın yanı sıra  “TraXon
Hibrid” modülü de ZF tarafından ticari araçlar

için pazara sunuldu. TraXon Hibrit sisteminde
sürücü kabinindeki elektrik tüketicileri motor
durmuş bile olsa çalışabiliyor. Bununda ciddi
anlamda yakıt tasarrufu sağladığı ifade edildi.
TraXon’da bulunan çift kavrama modülü sa-
yesinde hafif yokuşlarda vites küçültmede bir
çekiş kesikliği olmaksızın konforlu ve ekonomik
bir sürüş sağlandığı belirtildi.

GPS’e dayalı PreVision vites kumanda stratejisi
sayesinde ZF, kamyon üreticilerine şanzımanın
GPS verilerini ve dijital haritasını sunuyor.

TIRSAN Fortune 
500 listesinde 
81 basamak yükseldi 

35. yılını kutlayan TIRSAN Treyler A.Ş. yüzde
112,4 net satış artışı ile Fortune 500 Türkiye 2011
Listesinde 162. sıraya yükseldi. 2010 yılında 243.
sırada yer alan TIRSAN, 81 sıra yükselerek 2011
listesinde 162. sırada yer aldı.

HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI
TIRSAN Treyler Sanayi Ti-

caret ve Nakliyat A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğ-
lu konuya ilişkin yaptığı açık-
lamada, “Kurulduğu 1977 yı-
lından bu yana Türkiye’de
treyler sektörüne liderlik ya-
pan TIRSAN için bu başarı;
müşterileri, güvenilir iş or-
takları, paydaşları ve uzman
çalışanları ile bir ekip olarak çalışmanın sonucunda
gelen bir başarıdır. TIRSAN Treyler A.Ş. olarak sür-
dürülebilir başarıyı tüm ekibimizle birlikte gerçek-
leştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.         

TIRSAN’ın 2011’de bir önceki yıla göre yüzde 140
büyüme ile bin 358 adet araç ihraç ettiğini belirten
Nuhoğlu, “2012 yılında ihracatımızı 2 katına çıkarmayı
hedefliyoruz. 2015 yılında kadar toplam 500 milyon
dolarlık ihracat yapacağız” dedi. 

BİRLİK VE BERABERLİK

Fortune 500 Türkiye sıralamasında 2011
yılında 81 basamak yükselen TIRSAN,

112,4 net satış artışı ile Fortune 500 Tür-
kiye 2011 Listesinde 162. sırada yer aldı.

TIRSAN markalarından Kässbohrer
Avrupa’da satış ve satış sonrası hiz-
metler ağını genişletme yolunda büyük
bir adım attı. 

Hollanda’da Daimler Mercedes-Benz
bayilerinin işbirliği ile oluşan Trailer
Groep NL BV (TGN) ile Kässbohrer
ortaklık anlaşması imzaladı. Bu an-
laşma ile TGN, Kässbohrer’in Hollan-
da’daki satış ve satış sonrası hizmet-
lerinden sorumlu oldu.  

TIRSAN Treyler A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Nuhoğlu konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, bu işbirliğinin Hol-
landa'da satış ve servis ağını büyütmek
adına önemli bir dönüm noktası ol-
duğunu vurguladı. Nuhoğlu, “Hollanda
bizim için çok önemli bir pazardır. Bu
ortaklık, Hollanda’da treyler satışları-
mızın ivme kazanması ve müşterile-
rimiz için daha ulaşılabilir olmak adına
önemli bir adımdır” dedi.

Çetin Nuhoğlu, “Kässbohrer müş-
terileri TGN’nin geniş satış ve satış
sonrası ağı ile Hollanda’nın pek çok
noktasında kaliteli hizmete ulaşacaktır.
TGN servis noktalarında, hem çekici
hem de treyler bakım ve onarım hiz-
metlerini birlikte alabilen müşterilerimiz
zamandan kazanarak iş kayıplarını
minimuma indirecektir” dedi. TGN,
Hollanda’da 23 lokasyonda 64 satıcısı
ile Kässbohrer’i temsil edecek,

Kässbohrer Hollanda’da hizmet ağını büyütüyor

Transtaş, ihracatın yeni çe-
kim merkezi Katar’daki Türk
şirketlerinin çözüm ortağı
olmaya devam ediyor. Ka-
tar’da 7 yıldır faaliyet gös-
teren tek Türk lojistik firması
Transtaş, sadece Türkiye’den
değil dünyanın her yerinden
bu ülkeye ve Katar’dan dün-
yanın her yerine kara, hava
ve deniz taşımacılığı yapıyor. Firma, Katar’da tüm
yurt içi komple ve parsiyel taşımaları ile depolama
ve dağıtım hizmetlerini tek elden yürütüyor. Yine
Türkiye’de bir ilk olan “Katar Ekspress” hizmeti
sayesinde küçük ihracatçı için bu cazip pazara
kapı açan Transtaş, parsiyel yükleri tek TIR’da
toplayarak, uygun maliyetlerle Katar’a kapıdan
kapıya taşıma hizmeti sunuyor.  Katar’da yatırım
planlayan Türk girişimcilere gönüllü ticari danış-
manlık desteği de veriyor.

CHEVROLET yoluna 
GEFCO ile devam ediyor

Otomotiv lojistiği sektörünün li-
derlerinden GEFCO Türkiye ile

Chevrolet arasında 2009 yılında
imzalanan yedek parça dağıtım

operasyonları anlaşması yenilene-
rek üç yıl daha uzatıldı. 

Chevrolet’nin tüm operasyon sürecinin
GEFCO Türkiye tarafından yönetildiği
anlaşma kapsamında Chevrolet yedek
parçalarının son kontrolleri de yine GEFCO
Türkiye tarafından yapilacak. Son iki
yılda, yüzde 126,8’e yakın bir büyüme
kaydederek satış rakamlarını ikiye katlayan
ve sektörde hızlı ilerleyişini sürdüren
Chevrolet’ye verdiği hizmet kalitesinin
devamlılığına önem veren GEFCO’nun
İzmir stok merkezinde de Chevrolet için
özel bir ekip bulunuyor. 

“ÇALIŞMALARIMIZ VERİMLİ
BİR ŞEKLİDE DEVAM EDECEK”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan GEFCO
Türkiye Genel Müdürü Fulvio Villa, “Karşılıklı
olarak büyük bir uyum içinde ilerleyen bu iş-
birliğinin  yenilenerek 3 yıl daha uzatılması
GEFCO – Chevrolet işbirliği için çok mutluluk
verici. Chevrolet ile önümüzdeki dönem ça-
lışmalarımıza daha verimli şekilde devam
edeceğimize inanıyoruz” dedi. 

Türk flirketlerine 
çözüm orta€› oluyor

TRANSTAŞ, KATAR’DA 
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1942 yılında inşaat sektörüyle iş hayatına giren ve yıllar
içinde turizm, emlak, otomotiv ve sanayi alanlarını faaliyet
gösteren Emek Group, son olarak EMK Treyler markasıyla
kısa bir sürede pazarda yerini aldı. 2007 yılından bu yana
İstanbul Silivri’deki 26 bin metre2’lik kapalı alanda faaliyet
gösteren Emek Group, 15,25 ve 22m3’lük 3 dingilli damperleri

olmak üzere, Türkiye’de ilk olarak üretilen 2 dingilli 20
m3'lük damperi ile birlikte, kapaklı dorse, lowbed ve
konteyner taşıyıcısı üretimi yapıyor. Treyler sektöründe
önemli yeri bulunan konteyner kilidinin(twist lock) deza-
vantajlarını hiçe indirgeyen, Belçika menşeili ‘Container
Quickk-Lock’ adlı ürünün de özel distribütörlük anlaşmasını

gerçekleştiren EMK Treyler, sektörde söz sahibi olmayı
amaçlıyor. EMK Treyler markasi ile kısa sürede pazarda
yerini alan EMK Treyler sahibi Osman Uslu başarısının
mutluluğunu şu sözler ile ifade etti; “Türk ve Fransız mü-
hendislerle yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının geliştirerek bu
konuda pazarda daha iddialı olarak, damper ve treyler üre-
timden dünya devi olmayı hedefliyoruz. ARÜSDER'12
fuarında göstermiş olduğumuz başarıyı, yurtdışı fuarlarında
da pekiştireceğiz” şeklinde konuştu. 

EMK TREYLER SEKTÖRDEKİ YERİNİ ALDI
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T amamen Volvo Group Otomotiv tara-
fından işletilen ve Türkiye’de ilk Volvo
Kamyon Merkez Servisi olma özelliğini
taşıyan merkezin resmi açılışı yapıldı.

Volvo Kamyon’un Orhanlı’da hizmete sunduğu
servis, tamamen Volvo Group Otomotiv tarafından
işletilen Türkiye’deki ilk Volvo Kamyon Merkez
Servisi olma özelliğinin yanı sıra Türkiye genelinde
İstanbul, Ankara, Bolu, Gaziantep, Hatay, Mersin
gibi şehirlerde bulunan toplam 14 yetkili servise
rehberlik edecek. 2 bin m2 açık, 4 bin 500 m2
kapalı alanda hizmet verecek ve tamamen Vol-
vo’nun global standartlarında mekanik, elektronik,
kaporta ve boya hizmetleri sunacak olan günlük
30 araç kapasiteli Volvo Kamyon Merkez Servisi
Orhanlı, en son teknoloji, üstün hizmet kalitesi,
orijinal Volvo parçaları ve müşteri odaklı yaklaşımı
ile müşteri memnuniyetini en yüksek düzeye
ulaştırmayı hedefliyor.

Volvo Kamyon, Türkiye genelinde bulunan 13
yetkili bayi ve servisin yanı sıra tamamen Volvo
Kamyon sermayeli ilk merkez servisin, Volvo
Group Türkiye Genel Müdürü Martin Ericsson,
Volvo Kamyon Global Marka Yönetimi Direktörü
Tobias Dahlgren, üst düzey Volvo Kamyon yet-
kilileri, Volvo Kamyon iş ortakları, ulaştırma ve

taşımacılık sektörünün önde gelen firmalarının
katıldığı özel bir tören ile açıldı.

“VOLVO’NUN TÜRKİYE PAZARINA
DUYDUĞU GÜVENİN SONUCU”

Türkiye’deki ilk Merkez servisini açmanın he-
yecanını yaşayan Volvo Group Türkiye Genel
Müdürü Martin Ericsson törende yaptığı açıkla-
mada, Volvo’nun Türkiye pazarına duyduğu gü-
venden dolayı böyle bir yatırım yaptıklarının
altını çizdi. Ericsson, “Bu tesis ile Türkiye’deki
sürekli gelişimimizi göstermemiz açısından çok
önemli. Ayrıca bu servis müşterilerimize daha
kaliteli hizmet sunabilmemiz için önemli bir
merkez olacak. Volvo, Türkiye’yi ve İstanbul’u
dünyanın stratejik merkezlerinden biri olarak
gördüğü için merkez servisimizi burada açmayı
uygun gördük. Ayrıca Volvo, Orhanlı’yı önemli
bir taşıma merkezi olarak görüyor. 16 Nisan’dan
beri bu servisimiz hizmet veriyor. Bu merkez; 2

bin m2 açık, 4 bin 500 m2 kapalı alan ve 90
çalışan ile günde 30 araca hizmet verebilecek
düzeyde tasarlandı. Elektronik, mekanik, boya
ve kaporta hizmetleri sunuluyor. Ayrıca Türkiye
genelinde en iyi yedek parça bulunabilirliği bu
serviste olacak. Bu servis bizim rekabetçi yapımızı
yansıtması açısından da çok önemli. Amacımız
bu bölgedeki müşterilerimize katma değer sağ-
lamak. Volvo’nun Türkiye’de servis ve satış ağını
geliştirmek için sürekli çalışma içindeyiz” 

“2. MERKEZ SERVİS HADIMKÖY’E”
Türkiye için bu tarz merkez servis oluşturma

noktasında ciddi çalışmaları olduğunu belirten
Ericsson, Hadımköy’e de 2013 yılında bir merkez
servis açma hedeflerinin olduğunu belirtti. Ericsson,
“bu oluşturacağımız ikinci merkez servis noktası
ile Türkiye’deki pazaur payımızı yüzde 50 oranında
arttırmayı planlıyoruz” dedi.

Ayrıca Volvo Group Türkiye Genel Müdürü Martin

Ericsson, Volvo Kamyon Merkez Servisi’nin kurul-
masında emeği geçen herkese de teşekkür etti. 

“TÜRKİYE PAZARINDAKİ 
KONUMUMUZ GÜÇLENECEK”

Volvo Group Türkiye’yi tebrik ederek sözlerine
başlayan Volvo Kamyon Global Marka Yönetimi
Direktörü Tobias Dahlgren, böyle bir törende
bulunmaktan dolayı çok gururlu olduğunu ifade
etti. Dahlgren, “Volvo Kamyon olarak 140’dan
fazla ülkede 2 bin 300 servis noktası ile müşte-
rilerimize hizmet ediyoruz. Bizim geçmişte de
gelecekte de en önemli görevimiz müşterilerimize
en iyi hizmeti sunmak. Açılışını yaptığımız bu
servis noktası ile hem görevimizi yerine getire-
ceğiz hem de pazardaki konumumuzu güçlen-
dirmiş olacağız. Ayrıca Türkiye bulunduğu
konum itibariyle taşımacılık faaliyetlerinin mer-
kezi konumunda olduğu için bu bölgeyi önem-
siyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’de satış sonrası hizmetlerinde yatırım yapmaya devam eden 
Volvo, İstanbul Anadolu Yakası Orhanlı’da Türkiye’nin ilk Volvo Kamyon

Merkez Servisi’ni düzenlenen görkemli bir törenle açtı.

Yol denetimlerinin
artmas› sektörü 
gelifltirecektir

Yol denetim istasyon sayısının artması ile can, yol ve yük
güvenliği artacağını ve sektörün en büyük sorunlarından
biri olan haksız rekabetin önüne geçileceğini belirten TREDER
Başkanı Recep Serin denetimlerin; araç, yolcu ve yük üçgeninde
etkin olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Sektörün
disipline edilmesi için alınan kararı çok olumlu bulduklarını
açıklayan TREDER, “Uzun süredir uğraş verdiğimiz haksız
rekabet konusunda da atılmış önemli bir adım olarak görü-
yoruz” açıklamasında bulundu. 

“YOL DENETİM İSTASYONU ŞART”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım

yeni 48 yol denetim istasyonu daha yapılacağını açıkladı. Şu
anda 23 olan yol denetim istasyonu yeni açılacak istasyonlarla
71”e yükselecek. TREDER Başkanı Recep Serin dernek olarak
uzun süredir kamu ile ortak çalıştıklarını ve sektör için atılması
gereken adımlarla ilgili onları bilgilendirdiklerini belirterek “Bu
karar sektörümüzü umutlandıran ve
önümüzü açan bir karardır. Bu işin can,
yük ve ekonomik boyutu vardır. Trafik
kazalarında her yıl binlerce insanımızı
kaybediyoruz. Bu kazaların Türkiye’ye
ekonomik maliyeti ise yılda 16 milyar
TL’yi geçiyor. Sağlıklı, güvenli ve eko-
nomik bir taşımacılık için bu karar çok
yerinde olmuştur” diye konuştu. 

“İSTASYON SAYISI 
DENETİMLE DESTEKLENMELİ”

Başkan Recep Serin istasyon sayısının artmasının önemli
olduğunu ancak bunun etkin denetimlerle desteklenmesi
gerektiği uyarısında da bulunarak, “Bakanımız Sayın Binali
Yıldırım yeni kurulacak istasyonlarda ek bin kişiyi daha is-
tihdam edeceklerini ve 3 vardiya çalışacaklarını söyledi.
Böylece kaçakların önüne geçilecektir. Başta tonaj olmak
üzere, araçların ve sürücülerin de deneteme tabi tutulması
ile haksız rekabet de önlenecektir” şeklinde konuştu. 

“Kanunlar hayata geçerse bir anlamı olur” diyen Serin,
TREDER olarak yol denetimlerinin nasıl olması gerektiği ko-
nusunda her türlü bilgi ve eğitime açık olduklarını söyledi.
Serin, “Yol denetimlerinde araçlarda hangi noktalara bakılması
gerektiği, denetçilere gösterebiliriz. Özellikle usulsüzlüklerin,
nerede yapıldığını, güvenlik için hangi şartların aranması
gerektiği gibi konulardaki deneyimimizi aktarabiliriz” dedi.  

TREDER:

TREDER yol denetim istasyon sayısının artırılma-
sı kararını desteklediklerini belirterek bu uygula-

ma ile; can, yük ve yol güvenliğinin artacağını eko-
nomik kayıpların da önüne geçileceğini söyledi.

Goodyear EMEA Kamyon Lastikleri Pazarlama Di-
rektörü Boris Stevanovic, “Goodyear Marathon LHS II
+, LHD II + ve LHT II kombinasyonu gerçekten bir
‘Rüya lastik seti’ oluşturdu” diyerek aynı zamanda AB
lastik etiketi kriterlerine göre az gürültü emisyonu ile
derecelendirmelerden tam not aldıklarını da belirtti.

“YAKIT TASARRUFU SAĞLAYAN LASTİK”
Goodyear Marathon uzun mesafe lastik serisi ola-

ğanüstü yakıt tasarrufu sunduğunu belirten Goodyear
EMEA Kamyon Lastikleri Pazarlama Direktörü Boris
Stevanovic, “Şimdi yeni Avrupa lastik etiketlendirmesi
mevzuatına göre, Nakliye firmaları, yakıt tasarrufu
için hangi lastiklerin en iyisi olduğunu kendileri göre-
bilecekler. Ayrıca, bu bilgi etikette yer almasa bile,
özellikle kullanım mesafesi bakımından lastik ömrünü
de dikkate almaları gerekiyor” dedi. 

Marathon lastiklerinin beş akslı ve 40 ton ağırlığındaki
tipik bir kamyonda denenmesi, aracın lastik boyutuna
bağlı olarak altı adet ‘A’, iki adet ‘B’ ve dört adet ‘C’ de-
recelendirmeli lastik ve yakıttan tasarruf sağlayan bir
kombinasyonla donatılması anlamına geliyor. Goodyear
Marathon LHT II römork lastiği iki boyutta ‘A’ dere-
celendirmesi elde ederek yalnızca en yüksek derece-
lendirmeli Goodyear kamyon lastiği olmakla kalmıyor,
aynı zamanda dört boyutta ıslak tutuş bakımından
‘C’ derecelendirmesine de hak kazanıyor ve düşük gü-
rültü seviyelerine sahip. 

Goodyear’dan 
TÜVSÜD onayl› 
Marathon serisi
Ürettiği Marathon uzun mesafe lastik serisi ile

iyi ekip oluşturan Goodyear Marathon lastik se-
risi aynı zamanda kaygan yol koşullarında kısa

fren mesafesi sağlayan ıslak yol tutuşu bakımın-
dan da yüksek dereceler elde etti.

Ford Cargo foto€raf yar›flmalar›yla 
kamyoncular›n dünyas›na giriyor 

Ford Otosan’ın, Ford Cargo markası altında
kurduğu Ford Cargo Sanat Atölyesi, çalış-
malarına iki ayrı fotoğraf yarışmasıyla baş-
lıyor. Hem endüstride hem de sanat çalış-
malarında kullanılan ortak kavram “Atölye”
fikrinden yola çıkılarak oluşturulan “Ford
Cargo Sanat Atölyesi”, bundan sonraki süreçte
Ford Cargo tarafından yapılacak tüm sanatsal
faaliyetlerin çatısı olacak. 

“BU YARIŞMALAR İLE HARİKA BİR YOL 
VE FORD CARGO ARŞİVİ OLUŞACAK”

Projenin tanıtım toplantısına ev sahipliği ya-
pan Ford Otosan Kamyon Birimi Pazarlama
Müdür Yardımcısı Tufan Altuğ, bu proje ile sa-
nata ve sanatçıya destek vermekten mutluluk
duyduklarını belirterek, “Bu yarışmalarımız
sonunda, birbirinden farklı gözlerden çıkan
fotoğraflarla harika bir yol ve Ford Cargo arşivi
oluşturmuş olacağız” dedi.

Ford Cargo Ulusal fotoğraf yarışmasının ana

temasının “Kamyoncunun Hayatı/Yollar Sizin
Gözünüzle Daha Çekilir Olsun” diyerek söze
başlayan Ford Otosan Kamyon Birimi Pazarlama
Müdür Yardımcısı Tufan Altuğ, yarışmanın 1
Temmuz’da başlayıp 1 Kasım’da sona ereceğini
ve değerlendirmenin 3 Kasım tarihinde yapı-
lacağını ifade etti. 

“BU FİKİR YILLARDIR KAFAMDA VARDI”
Kamyoncunun dünyasına inme fikrinin yıllar

önce kafasında olduğunu ve bir türlü gerçek-
leştiremediğini belirten Foto Muhabiri ve Bel-
gesel Yapımcısı Coşkun Aral, Ford Otosan ile
kamyoncuların dünyasını topluma aktaracak
olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Aral, “Tufan Bey tarafından bu fikir ilk bana

geldiğinde üstüne atladım diyebilirim” dedi. 

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ 
FOTOĞRAFÇILARI JÜRİ KOLTUĞUNDA

Seçici Kurul Danışmanı: Coşkun Aral /
Foto Muhabiri, Belgesel Yapımcısı

Seçici Kurul: Prof. Özer Kanburoğlu / (AFI-
AP) Kocaeli Üniv. Fotoğraf Bölüm Başkanı,
Nevzat Çakır / Fotoğraf Sanatçısı, Vahit Mah-
matlı / Taşıyanlar Dergisi Genel Yayın Yönet-
meni, Murat Gür / PhotoWorld Yayın Yönetmeni
– Fotoğraf Sanatçısı, Tufan Altuğ / FORD OTO-
SAN Ford Cargo Pazarlama Müdür Yardımcısı,
Murat Dirlik / Ford Cargo Sanat Atölyesi Ko-
ordinatörü, Görgün Özdemir / OTOKOÇ Oto-
motiv Ticaret ve Sanayi A.Ş Genel Müdürü. 

Ford Cargo çatısı altında bir sanat atölyesi oluşturan Ford Otosan, Coşkun Aral
danışmanlığında “Kamyoncunun Hayatı/Yollar Sizin Gözünüzle Daha Çekilir
Olsun” ve “En Yakışıklı Ford Cargo” konulu iki fotoğraf yarışması düzenliyor.

COŞKUN ARAL

TUFAN ALTUĞ 

EMRAH DUMAN 

VOLVO KAMYON MERKEZ 
SERVİSİ ORHANLI'DA AÇILDI

RECEP SERİN 
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OMSAN Lojistik, düzenlediği bir törenle 2011 yılında hem hizmetlerinde başarılı
olan hem de hizmet yıllarının 10, 15 ve 20. yılını geride bırakan şoförlerine ödül,
bröve ve sertifikalarını verdi. OMSAN Lojistik, Kartal’daki Titanic Business Hotel İs-
tanbul-Asia’da düzenlediği bir törenle 25 şoförüne ödül, bröve ve sertifikalarını
verdi. Tören, OMSAN hem hizmetlerinde başarı gösteren hem de hizmet yıllarının
10, 15 ve 20 yılını geride bırakan şoförlerine OMSAN’ın başarısına yaptıkları

katkıdan ötürü teşekkür etmek amacıyla düzenlendi. “Bir şirketin başarısı o şirketin
ekip başarısına bağlıdır” diyerek sözlerine başlayan OMSAN Lojistik Genel Müdürü
Osman Küçükertan sözlerini şöyle sürdürdü: “OMSAN, sürekli gelişim ve verimlilik
hedefi doğrultusunda çalışan eğitimlerine büyük önem veren bir şirkettir. OMSAN’da
bireysel gelişim, yüksek performans ve başarı için çalışanlarımıza her türlü olanak
yaratılmakta ve pozisyonlarla ilgili sürekli eğitim verilmektedir” dedi. 

OMSAN, TECRÜBELİ VE BAŞARILI ŞÖFORLERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ

TÜRKİYE, ORTAK TRANSİT REJİMİNE 
İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE KATILIYOR

ürkiye Transit Rejimine İlişkin Sözleş-
meye ve eşya ticaretindeki işlemlerin
basitleştirilmesine dair sözleşmelere
katılmamızın uygun bulunduğuna dair
kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanuna göre, eşyanın Avrupa Ekonomik
Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA
ülkelerinin kendileri arasında taşınması
amacıyla oluşturulan "Ortak Transit
Rejimine İlişkin Sözleşme"ye beyanda
bulunmak suretiyle Türkiye'nin katıl-
ması uygun bulundu. Bu Sözleşmenin
eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya
Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Türkiye, ayrıca Avrupa Ekonomik
Topluluğu ile EFTA ülkeleri arasında
oluşturulan "Eşya Ticaretindeki İşlem-
lerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleş-
me"ye beyanda bulunmak suretiyle ka-
tılacak. Bu Sözleşmenin eklerine ilişkin
değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Ku-
rulu yetkili olacak. 

ORTAK TRANSİT REJİMİ
Ortak Transit Rejimi 1987 tarihli Or-

tak Transit Sözleşmesine dayanan ve
AB üyesi ülkelerin uyguladığı transit
kurallarının komşuları olan EFTA Ül-
kelerince (İsviçre, Norveç ve İzlanda)
de uygulanmasını sağlayan ve ileride
de bu Ortak Transit Sistemi’ne dahil
olmak isteyen tüm üçüncü ülkelere de
uygulanabilecek bir transit sistem.

Ortak Transit Rejiminin amacı bir AB
üyesi ülkede açılan transit beyanname-
sinin, verilen teminatın ve tanınan
basitleştirmelerin AB’ye üye
olmayan ancak Ortak

Transit Rejimine taraf olan bir ülkede
de geçerli olması ve bu ülkeye girişte
ayrıca bir transit beyanında bulunul-
masına gerek kalmadan ortak transit
işleminin kesintisiz bir şekilde tamam-
lanmasını sağlıyor. Ortak Transit Rejimi
transit eşyasının işlemlerinin hızlandı-
rılmasını ve basitleştirilmesi sağlayan,
dolayısıyla ticaret erbabının zaman kay-
betmesini önleyerek maliyetlerinin düş-
mesini amaçlayan bir sistem.

Türkiye, eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA
ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınma-
sı amacıyla oluşturulan "Ortak Transit Rejimine İlişkin

Sözleşme"ye beyanda bulunmak suretiyle katılıyor. 
T

Verona’da Office Brennero genel
merkezinde gerçeklefltirilen bir
organizasyonla, ‹talya’n›n kuzey
k›s›mlar› dahil olmak üzere farkl›
bölgelerden kat›lan müflterilerle
test sürüflleri gerçeklefltirildi. Et-
kinlikte Allison flanz›man dona-
n›ml› iki CNG’li araç kullan›ld›.   

“ALLİSON ŞANZIMANLAR,
CNG İLE UYUM İÇİNDE”

Officine Brennero’nun Genel Mü-
dürü Federico Giazzi, Allison Trans-
mission ve Fiat’›n da hem fikir ol-
du€u gibi ‹veco’nun çevreye du-
yarl›l›€›n› ve ba€›ml›l›€›n› bir kez
daha vurgulad›. Giazzi yapt›€› aç›k-
lamada; “Iveco, çevre dostu EEV
sertifikal› modeller de dahil olmak
üzere CNG motor yelpazesini ge-
niflletti. Allison tam otomatik flan-

z›manlar ise CNG motorlar ile mü-
kemmel bir uyum içinde çal›fl›yor.
Allison, s›k›flt›r›lm›fl do€al gaz mo-
toru ile birlikte kullan›ld›€›nda bu
faydalar arac› daha güçlü k›l›yor
çünkü bu flanz›manlar düflük motor
h›z›nda zay›f tork profilini denge-
liyor” dedi.

“IVECO VE ALLİSON 
UYUMUNU GÖRDÜK” 

Venedik Veritas Grubu’nun sahibi
Mirco Mazzon ise; “Yirmi y›l önce,
biz yan yüklemeli çöp toplama ala-
n›nda lider flirketlerden biriydik.
Bu devrimci yöntemin piyasadaki

en geliflmifl teknoloji ile eflleflmesi
gerekti€ini ve Iveco kamyonlar için
Allison flanz›man›n mükemmel bir
uyum sergiledi€ini gördük. Sonuç-
lar›n dorulu€u da bize bunu kan›t-
l›yor zaten. O zamanlarda piyasan›n
ilk örneklerinden olan bu ilk dört
araçlardan çok memnun kald›k ve
bu araçlar›m›z tam performans ile
hala çal›flmaya devam ediyor. Ay-
r›ca ‹spanya, Barselona’dan birçok
belediye Venedik’e araçlar›m›z›n
nas›l çal›flt›€›n› ö€renmek için ge-
lerek bir platform oluflturdular.
Daha sonra bu araçlar› Katolonya’ya
adapte ettiler” dedi. 

Allison Transmission 
CNG’li araçlar› ile ifl bafl›nda

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK KOLAYLAŞIYOR

Allison Transmission ve İtalya Verona’nın
Iveco Bayi, daha yeşil bir çevre için CNG araçlar

ile çalışmalarına devam ediyor. 

ALLiSON VE IVECO TAM NOT ALDI
Verona Çevre Hizmetleri Amia tarafından temin edilen çöp toplama üst
yapılı Iveco Stralis ile Eurocargo test edildi. Ayrıca sergilenen Iveco CNG
Daily kamyonet ve Electric Daily büyük ilgi ve merak uyandırdı.
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